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تسهیالت ۲۰ میلیون 
تومانی به جای وام ازدواج

بازیکنان اسیر مسائل 
احساسی شدند!

F14 نصب رادار »ملی « روی

طرح برخورد با موتورسواران 
متخلف از 16 اسفندماه

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rکاری کنید که تولیدات جوان ها مقهور واردات نشود

 جایزه بهترین فیلم به 
»مرد پرنده ای« رسید

خاموشی برق در سال آینده 
اجتناب ناپذیر است

 طالق عاطفی؛نتیجه ای 
برای خود فراموشی

بانوان فوتبالیست  استان  به 
اصفهان ؛ تنها مرکز اورهال F14 در دنیااردوی تیم ملی دعوت شدند
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رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز ملی مهندس؛
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پیشرفت 80 درصدی پروژه راه های 
جایگزین کارون 4

مجری ط��رح راه ه��ای جایگزین کارون 4 گف��ت: پروژه 
راه های جایگزین کارون 4، پیشرفت فیزیکی 80 درصدی 
 دارد و در اسفندماه سال جاری به صورت موقت بازگشایی

 می ش��ود. رامی��ن ش��یروی اظهار ک��رد: ط��ول پروژه 
راه ه��ای جایگزی��ن کارون4، در مجم��وع 11 کیلومتر 
بوده که ب��ه طور کام��ل، با اس��تفاده از ت��وان نیروهای 
 فن��ی و مهندس��ی داخ��ل کش��ور، طراح��ی و اجرایی

 شده است.شیروی تأکید کرد: به منظور اتصال دو سمت 
دریاچ��ه س��د کارون 4، بزرگترین پل فلزی دو قوس��ی 
خاورمیانه به طول 380 کیلومتر، به دس��ت مهندس��ان 

ایرانی طراحی،...

2

2

w w w . Z a y a n d e R o u d . c o m
No. 1528    FEB    24 ,2015    8 PagesSociety,Cultural Newspaper سه شنبه  5 اسفند    1393 | 5 جمادی االول    1436      شمار ه 1528   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان info @zayanderoud.comروزنامه فرهنگی اجتماعی 

اگر فسادی هست از مجاری قانونی 
پیگیری شود

عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت: مس��ووالن باید بدانند 
پرداختن به موضوعاتی کلی همچون فساد در مجامع عمومی 
که تنها ذهنیت آنهاست، صحیح نیست و موجبات نارضایتی 

مردم از نظام و کارگزاران را فراهم می آورد.
نادر فریدون��ی نماینده م��ردم فیروزآباد در مجلس ش��ورای 
اسالمی با اش��اره به اظهارات س��خنگوی دولت و معاون اول 

رییس  جمهور در مورد اطالع آنها از...

تلفن : 36204520  و  شماره چهار رقمی 2055

www.shabakieh.com : وب سایت

طرح های استثنایی اینترنت شبکیه بر بستر 
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يادداشت

فريدونی :

اگر فسادی هست از مجاری قانونی 
پیگیری شود

عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت: مس��ووالن باید بدانند 
پرداختن به موضوعاتی کلی همچون فساد در مجامع عمومی 
که تنها ذهنیت آنهاست، صحیح نیست و موجبات نارضایتی 

مردم از نظام و کارگزاران را فراهم می آورد.
ن��ادر فریدون��ی نماین��ده م��ردم فیروزآب��اد در مجل��س 
ش��ورای اس��امی با اش��اره به اظه��ارات س��خنگوی دولت 
و مع��اون اول ریی��س  جمهور در م��ورد اطاع آنه��ا از وقوع 
فساد در کش��ور اظهار داش��ت: اگر فسادی در کش��ور اتفاق 
می افتد بای��د از مجاری قانون��ی مورد پیگیری و رس��یدگی 
قرار گی��رد و بهتر اس��ت که مس��ووالن ب��ا اظه��ارات خود 
 در مجام��ع عموم��ی اذه��ان عموم��ی را جریح��ه دار

 نکنند.
 وی افزود: مسووالن به ویژه مسووالن رده باال که دم از موضوع 
در حوزه مفاسد می زنندکه تنها ذهنیت آنهاست، باید بدانند 
که این اقدام اصاً  صحیح نیست و موجبات بی اعتمادی مردم 

به نظام و کارگزاران را فراهم می آورد. 
خاطرنش��ان مجل��س  ن��رژی  ا کمیس��یون   عض��و 

 ک��رد: تا زمان��ی که ف��رد یا اف��رادی تنه��ا در مظ��ان اتهام 
هس��تند، ط��رح و پرداخت��ن ب��ه اته��ام آنه��ا در مجام��ع 
عموم��ی، ن��ه از نظ��ر اس��امی و ن��ه از نظ��ر اخاق��ی 
درس��ت اس��ت و اینگون��ه موضوعات��ی کام��ًا ب��ه صورت 
 مح��دود و از طری��ق قانون��ی بای��د م��ورد رس��یدگی قرار

 گیرد.
 فریدون��ی در پای��ان گف��ت: از افتخ��ارات نظ��ام جمهوری 
اس��امی مردم س��االری دینی و نظ��ارت مردم ب��ر عملکرد 
مس��ووالن اس��ت و مس��ووالن هم باید بدانند که مسوولیت 
آنها همیش��گی نیست و دوره ریاس��ت  جمهوری، نمایندگی 
و ... آنها به اتمام می رس��د و آنها باید با پاکدس��تی و به دور از 
 شائبه ها و فسادها خدمت به مردم را س��رلوحه کار خود قرار

 دهند.

رهبر معظم انقالب در ديدار اعضای ستاد 
بزرگداشت روز ملی مهندس؛

کاری کنید که تولیدات جوان ها 
مقهور واردات نشود

رهب��ر معظ��م انق��اب فرمودن��د: ام��روز فش��ار واردات، 
کش��ور را دارد از پ��ا درم��ی آورد و در خص��وص می��زان 
 واردات قاچ��اق به کش��ور نیز ارق��ام بس��یار عجیبی مطرح 

است.
بیانات رهبر معظم انقاب اس��امی در دیدار اعضای س��تاد 
بزرگداش��ت روز مل��ی مهندس ک��ه در تاری��خ 6 بهمن ماه 
93 برگزار ش��ده بود، روز گذشته در همایش��ی که به همین 
 منظور در س��الن اجتماع��ات برج میاد بر پا ش��د، انتش��ار

 یافت.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در ای��ن دی��دار، با اش��اره به 
دامنه گس��ترده کار مهندس��ی و نقش مؤث��ر مجموعه های 
جوان مهندس��ی در مقاطع مختل��ف از جمل��ه در مبارزات 
انقاب��ی و دوران دف��اع مق��دس، گفتن��د: مهندس��ان م��ا 
در دف��اع مق��دس، س��ربازان از ج��ان گذش��ته ای بودن��د 
ک��ه تم��ام نی��رو، هن��ر و نب��وغ خ��ود را ب��ه کار گرفتن��د 
 و ه��رروز یک پدیده ن��و از ای��ن جوان های با اس��تعداد بروز 

می یافت.
ایش��ان، تاش ها و دس��تاوردهای علمی مهندس��ان پس از 
دف��اع مق��دس و حض��ور در مس��وولیت های اساس��ی را 
نیز مه��م برش��مردند و تأکید کردن��د: باید ت��اش کنید در 
بخش های مختلف کش��ور مس��اله »م��ا می توانی��م« را در 
عمل به مردم نش��ان دهید و با ش��ناخت خأله��ا و نیازهای 
 کش��ور، به س��مت انج��ام کاره��ای نک��رده و زمی��ن مانده 

بروید.
رهبر انقاب در ادامه با اش��اره ب��ه ضرب��ه واردات بی رویه و 
قاچاق به کش��ور، گفتند: امروز فش��ار واردات، کشور را دارد 
از پا درمی آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کش��ور 
نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح اس��ت، اما این هم یک توجیه 
منطقی نیس��ت که به  بهان��ه جلوگیری از قاچ��اق و دریافت 
 س��ود گمرکی، راه واردات انبوه به کشور به صورت رسمی باز

 ش��ود. ایش��ان خطاب به مجموعه مهندسان کش��ور، تأکید 
کردن��د: کاری کنید که محص��والت و تولی��دات جوان های 
 بااس��تعداد، مؤمن، توانا و بعضاً نابغه کش��ور مقه��ور واردات

 نش��ود.حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای با اش��اره ب��ه اظهارات 
دبیر همایش درب��اره اقتص��اد مقاومتی و تکرار ف��راوان این 
عنوان در س��خنان مس��ووالن و فعاالن بخش ه��ای مختلف 
کش��ور افزودند: البته با تک��رار زبانی هیچ اتفاق��ی نمی افتد، 
بلک��ه باید ای��ن مس��اله در مجل��س و دولت به ط��ور جدی 
بررس��ی ش��ود که برای اقتصاد مقاومتی به مفه��وم حقیقی، 
 چه کارهای��ی انج��ام گرفت��ه و چه کارهای��ی بای��د انج��ام 

بگیرد.

معاون عملیات پایگاه هش��تم نهاجا گفت: قابلیت شلیک 
موش��ک های هوا به زمین و پرتاب بمب را روی هواپیمای 

F14 ایجاد کرده ایم.
به گزارش فارس، س��رهنگ خلبان اصغر شفیعی، معاون 
عملی��ات پایگاه هش��تم ش��کاری اصفه��ان، با اش��اره به 
خودکفایی نیروی هوای��ی ارتش اظهار داش��ت: به دلیل 
پیچیده ب��ودن تخصص هایی ک��ه در این نیرو هس��ت به 
خصوص در هواپیماها و تجهی��زات، در قبل از انقاب این 
موارد به ط��ور کامل و صددرص��د در اختیار کش��ورهای 

خارجی مثل آمریکا و برخی اروپایی ها بود.
 اوره�ال تمام�ی هواپیماه�ا در کش�ور بدون 

وابستگی به خارج
وی اف��زود: اما پ��س از پی��روزی انقاب به جه��ت اینکه 
روابط قط��ع و تحریم ه��ا اعمال ش��د، این وابس��تگی ها 
باعث ش��دتا  نیروی هوایی ب��ه فکر بیافت��د و کاری انجام 
دهد، بنابراین مس��ووالن وقت تصمیم گرفتند با تاسیس 
 س��ازمان جهاد و خودکفایی نهاجا این وابس��تگی ها را از 

بین ببرند.
شفیعی با بیان اینکه علم هوانوردی یک علم پیشرفته  است، 
گفت: این پیش��رفت هم در خصوص پ��رواز هواپیما و هم 
نگهداری آن ها صدق می کند و مستلزم  وجود متخصصان، 
تجهیزات و پشتیبانی الزم است. امروز به جایی رسیده ایم 
که با هم��ت و تاش فرمانده��ان و مس��وولین و کارکنان 
نهاجا و خلبان��ان با قطع کامل وابس��تگی به کش��ورهای 
س��ازنده هواپیما تمام��ی تعمیرات اساس��ی و کارخانه ای 
 که به آن اورهال گفته می ش��ود را در داخل کش��ور انجام

 می دهیم.
 اصفهان تنها مرکز اورهال F14 در دنیا

مع��اون عملیات پایگاه هش��تم نهاجا تاکید ک��رد: تمامی 
هواپیماهای سازمانی نیروی هوایی ارتش در داخل این نیرو 
اورهال کامل می ش��وند و هیچ گونه وابستگی به کشوری 
نداریم. در پایگاه اصفهان هم ب��ه جهت پرواز هواپیماهای 
F14، به جایی رسیده ایم که با قاطعیت می توانیم بگوییم 
تنها جایی که اکنون در دنیا این هواپیماها تعمیرات اساسی 

و کارخانه ای می شود اصفهان است.
وی ادامه داد: ما از صفر تا صد تعمی��ر این هواپیماها را که 
ش��امل تعمیر قطعات، بدنه، موتور، ارابه فرود و اویونیک و 
رادار و کلیه سیستم های دیجیتالی و کامپیوتری هواپیما 
می شود را در داخل اصفهان انجام می دهیم و این بخش ها 
بازدید می شوند و آنهایی که نیاز به سرویس دارد، سرویس 
و تعمیر و آنهایی که نیاز به تعویض دارد تعویض می شود و 
هواپیما بعد از چندین هزار ساعت کار توسط پرسنل نهاجا 

آماده برای پرواز تست می شود.
شفیعی در ادامه این گفتگو خاطرنشان کرد: یکی از کارهای 
دیگری که در حوزه اورهال انجام داده ایم این اس��ت که ما 
نیروهای متخصص و فنی پیشکس��وت و ب��ا تجربه ای که 
بازنشسته ش��ده اند را فراخوان کردیم و داوطلبانه به سراغ 
کار آمدند و قش��ر جوان را در کنار آنها قرار دادیم تا هم از 
تجربه آنها اس��تفاده کنیم و هم به کار آموزش قشر جوان 

بپردازیم.
 ايران تنها دارنده F14  در جهان است

معاون عملیات پایگاه هش��تم نهاجا افزود: هواپیما بعد از 
اینکه اورهال کام��ل روی آن صورت گرفت که مس��تلزم 
ص��رف هزینه های ب��اال ه��م از نظر ریال��ی و ه��م از نظر 
تخصصی اس��ت، برای اولین پرواز تس��ت آماده می شود. 
این پرواز توسط خلبانان تست که خلبانان ماهری هستند 
انجام می ش��ود و اگر ok ب��ود فرم مربوطه پر می ش��ود و 
هواپیما ب��رای پروازهای ع��ادی آماده می ش��ود و اگر هم 
در پرواز اول مش��کاتی بود خلب��ان آن را اعام می کند و 
 آن مش��کات رفع می ش��ود تا پرواز تس��ت بعدی صورت

 بگیرد.
وی با بیان اینکه اورهال کلی��ه هواپیماهایی که در پایگاه 
اصفهان وجود دارد که اعم از ش��کاری و آموزش��ی و بمبر 
در همین پایگاه انجام می ش��ود، گفت: به وی��ژه در مورد 
هواپیم��ای F14 با توجه ب��ه اینکه تنها کش��وری در دنیا 
که این هواپیما را در اختیار دارد ما هس��تیم و حتی کشور 
س��ازنده یعنی آمریکا به دلیل اینکه ای��ن F14 هواپیمای 
سنگینی است و نگهداری آن مس��تلزم هزینه های زیادی 

اس��ت آن را از رده پروازی خارج کرد؛بنابراین تنها کشور 
دارنده فعا ایران اس��ت و نگهداری آن کار دشواری است 
و این مطلب نش��ان می دهد ما دسترس��ی به قطعات این 
هواپیما نداریم وباید از کشورهای دیگر وارد کنیم و حتی 
اگر دسترسی داشتیم هم به دلیل تحریم به ما نمی دادند اما 
همین که هواپیمای F14 از این پایگاه در حال پرواز است 
نش��ان می دهد که صفر تا صد تعمیر و نگهداری و ساخت 

قطعات آن را در داخل کشور انجام می دهیم.
 به روزرسانی هواپیمای F14 و F7 و PC-7 در 

دستور کار است
شفیعی با تاکید بر اینکه قطعا هواپیمای F14 باید به روز 
شود، اظهار داشت: هرچه می گذرد علم هوانوردی هم از نظر 
هواپیماها و تس��لیحات، بمب ها، موشک ها و سیستم های 
راداری پیش��رفته تر می ش��وند؛ بنابرای��ن مجبوریم که با 
اس��تفاده از متخصصان داخلی با ارتباطی که با دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی کش��ور داریم این قطعات را بس��ازیم و 
مرتبا هواپیما را به روز می کنیم تا از کشورهای دیگر عقب 
نمانیم؛ بنابراین در م��ورد هواپیم��ای F14 و F7 و حتی 
PC-7 دانش��کده خلبانی روند به روز رسانی آن را مرتب 

دنبال می کنیم.
 تبديل سیس�تم های داخل کابین هواپیماها از 

آنالوگ به ديجیتال
معاون عملیات پایگاه هشتم نهاجا به هواپیماهای آموزشی 
این پایگاه اشاره و تصریح کرد: االن به جایی رسیده ایم که 
در هواپیماهای PC-7 تمامی سیستم های نشان دهنده و 
داخل کابین را از حالت آنالوگ و قدیمی به حالت دیجیتال 
تبدیل و ب��ه روز می کنیم و هیچ یک از این سیس��تم های 
دیجیتال را کشورها حاضر نش��دند به ما بدهند؛ ولی این 
کار را در داخل کش��ور خودمان انج��ام می دهیم. در مورد 
هواپیمای F7 و F14 نیز همی��ن کار را انجام می دهیم که 

بتوانیم این هواپیماها را ارتقا دهیم.
F14 نصب رادار ملی روی جنگنده های 

ش��فیعی در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر در خصوص 
ارتق��ای هواپیم��ای F14، رادار ملی را داری��م و به جایی 
رسیده ایم که سیستم رادار F14 را با نام رادار ملی در حال 
ساخت داریم که البته این رادار ساخته و روی هواپیما هم 
تست شد و همچنان در حالت تست مداوم  است و بسیاری 
از F14 های امروزی مان با رادارهای ملی س��اخته شده در 

حال پرواز هستند.
وی تاکی��د ک��رد: ای��ن راداره��ای مل��ی نش��ات گرفته 
از هم��ان سیس��تم راداره��ای اصل��ی هس��تند و از 
بع��د رن��ج و مس��افت کش��ف ها و ی��ا پارامترهای��ی که 
 از هدف ه��ا می گیرند کیفیت��ی بهتر از راداره��ای اصلی 

دارند.
معاون عملیات پایگاه هشتم نهاجا گفت:  در حال حاضر از 
رادارها)ملی( استفاده می کنیم؛ زیرا بعد از گذشت چندین 
دهه از س��اخت و واگذاری این هواپیما باید رادارها به روز 
می ش��دند و کیفیت رادارهای قبلی دیگر امروزه به درد ما 

نمی خورد.
 رهگیری هواپیماه�ا و پهپادهای جاسوس�ی 

F14 توسط جنگنده های
ش��فیعی تصریح کرد: باید این رادارها به روز می ش��دند و 
این کار را با ن��ام رادار ملی انجام دادیم و ب��ا توجه به اینکه 
ماموریت اصل��ی هواپیماهای F14 کش��ف و شناس��ایی 
هواپیماه��ای متخاصم و رهگی��ری و انهدام آنها اس��ت، 

هم اکنون اگر امنیتی در فضای جمهوری اسامی احساس 
می شود به این دلیل گشت های هوایی این هواپیماهاست.

وی در ادام��ه ای��ن گفت وگو اظهار داش��ت: در س��ال ها و 
ماه های اخیر تحرکاتی اگر از جانب برخی کشورها بوده و 
هواپیماهایی به عنوان هواپیماهای جاسوسی و شناسایی 
وارد کشور ش��دند و یا حتی اگر در یکی دو سال و ماه های 
اخیر پهپادهایی که از کشورهای دیگری می آید و در سطح 
منطقه فراوان اس��ت، ش��اهد بودیم این هواپیماها توسط 
هواپیماهای رهگیر و شناس��ایی ما که F14 مهم ترین  آن 
است شناس��ایی و منهدم و گاهی متواری می شوند و این 

امنیت در سایه این هواپیماها و رادارهای ایرانی است.
 قابلیت رهگیری پهپادها توس�ط هواپیماهای 

رهگیر نهاجا
معاون عملیات پایگاه هشتم نهاجا تاکید کرد: قابلیت این 
را داریم که با هواپیماه��ای رهگیر نیروی هوایی چه پهپاد 
و چه هر پرن��ده متخاصم دیگری را رهگی��ری، منهدم و یا 

متواری کنیم.
 نصب بمب و موشک هوا به زمین روی تام کت ها

 F14 شفیعی درخصوص چندمنظوره کردن جنگنده های
گفت: ماموریت اصلی هواپیماه��ای F14 عملیات هوا به 
هواست و تس��لیحات اصلی آن هم موشک های هوا به هوا 
برای کشف هواپیماهای متخاصم و انهدام آنهاست ولی ما 
در س��ال های اخیر در این هواپیما در جهت به روز و چند 
منظوره کردن آن فعالیتی را شروع کردیم و آن را به مرحله 
اجرا درآوردیم و در این راستا در ماموریت های هوا به زمین 
 با این هواپیما شرکت کردیم و در صورت نیاز باز هم شرکت

 می کنیم.
وی همچنین خاطرنش��ان ک��رد: در ماموریت های هوا به 
زمین، ش��لیک موش��ک های هوا به زمین و پرتاب بمب را 
داریم که این قابلیت را روی هواپیمای F14 ایجاد کرده ایم. 
خلبانان ما هم این تمرینات را ش��روع کردند که تمرینات 
خوبی هم داش��تند و خلبانان و هواپیماه��ای F14،  مثل 
هواپیماهای بمبر و جنگنده های ه��وا به زمین در صورت 

نیاز وارد عمل خواهند شد.
رصد چندصد کیلومتری توس�ط جنگنده های 

F14 با رادار ملی
معاون عملیات پایگاه هش��تم نهاجا با بی��ان اینکه قابلیت 
اصل��ی هواپیم��ای F14 این اس��ت که وقتی ی��ک فروند 
از آن در آس��مان باش��د ب��ه راحت��ی آس��مان را کنترل 
کن��د، گف��ت: خوش��بختانه رادار ملی ای که س��اختیم و 
برروی F14 ق��رار دادیم ه��م قابلیت راداره��ای قبلی را 
دارد و هم به روز ش��ده اس��ت و جنگنده های ما می تواند 
فضا را کنترل کن��د و قابلیت آواکس را داش��ته باش��د تا 
فضای چند ص��د کیلومتری اط��راف خ��ودش را کنترل 
 کن��د ک��ه ای��ن کار را امروز ب��ا F14 ه��ای خ��ود انجام 

می دهیم.

سرهنگ خلبان شفیعی اعالم کرد

اصفهان ؛ تنها مرکز اورهال F14 در دنیا

2
فرهادی رییس اجالس وزرای علوم کشورهای عضو عدم تعهد شد

اولین اجاس وزرای علوم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با ریاست فرهادی وارد 
دستور کار بحث عمومی اعضا شد.براین اس��اس محمد فرهادی وزیر علوم به عنوان 
رییس اجاس و برخی از اعضای عضو به عنوان معاونان وی در این نشس��ت انتخاب 
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نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به 
سه ماده از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم 

بخشی از مقررات مالی دولت را رفع کردند.
نمایندگان مجلس شورای اس��امی در ادامه 
جلس��ه علنی پارلمان ایرادات شورای نگهبان 
به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت را مورد بررسی قرار دادند.

وکای مل��ت به منظ��ور تامین نظر ش��ورای 
نگهبان فراز اول ماده 21 طرح مذکور را اصاح 

کردند.
براین اساس مقرر شد فضاهای اصلی مساجد، 
حس��ینیه ها، موسس��ات قرآنی، دارالقرآن ها، 
حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، امازاده ها، 
خانه ه��ای عالم روس��تاها و اماک��ن مذهبی 

اقلیت های دینی مصرح در قانون اساس��ی از 
پرداخت هزینه مص��ارف آب، برق و گاز معاف 
هستند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته 

به این مراکز نیست.
نماین��دگان همچنین ب��ا رفع ایراد ش��ورای 
نگهبان به بند الف م��اده الحاقی 23 این طرح 
مقرر کردن��د به منظور توس��عه و پیش��رفت 
حوزه های علمیه با رعایت معماری اس��امی 
و ایرانی در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت 
ش��ش ماه پس از تصوی��ب این قان��ون، طرح 
جامع توسعه فضای فیزیکی حوزه های علمیه 
در سراس��ر کش��ور باالخ��ص در مناطقی که 
فاقد ح��وزه علمیه ب��وده و ام��کان راه اندازی 
و توس��عه آن وجود دارد، به پیش��نهاد مراکز 

مدیریت حوزه های علمیه از طریق س��ازو کار 
 مندرج در م��اده 33 ای��ن قانون ب��ه تصویب 

برسد.
همچنین برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه 
در قوانین بودجه س��نواتی ذیل فصل آموزش 

درج و اعتبارات مروبط پیش بینی می شود.
بهارستان نش��ینان همچنین ب��رای رفع ایراد 
شورای نگهبان بند الف ماده الحاقی 45 طرح 
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات 

مالی دولت را حذف کردند.
در این بند آمده بود: دولت موظف است حداقل 
2 درصد از درآمدهای عمومی را در ردیف های 
تقویت بنیه دفاعی در لوایح بودجه س��نواتی 

منظور کند.

رییس س��ازمان حج و زیارت آخرین وضعیت 
صدور ویزای عمره گزاران ایرانی را تشریح کرد.
 به گزارش زاین��ده رود ، به نقل از پایگاه اطاع 
رسانی سازمان حج و زیارت، »سعید اوحدی« 
در خصوص رون��د اعزام های عم��ره گفت: بر 
اساس برنامه ریزی های صورت گرفته امسال 
برای نخس��تین بار عمره گزاران ایرانی از دهه 
اول م��اه صفر عازم س��رزمین وحی ش��دند و 
تاکنون در مرحل��ه اول اعزام های عمره حدود 

280 هزار زائر ایرانی به عمره اعزام شده اند.
وی افزود: امیدواریم با برنامه ریزی های صورت 
گرفته تا پایان مرحله اول اع��زام های عمره تا 
20 اسفندماه تعداد عمره گزاران ایرانی به مرز 
320 هزار نفر برسد و در مرحله دوم اعزام های 
عمره که از 21 اسفند آغاز خواهد شد و تا 27 
خرداد سال آینده ادامه خواهد داشت، انشاءاهلل 

به 750 هزار زائر اعزامی در عمره برسیم.
رییس س��ازمان حج و زیارت به کاهش صدور 
روادید عم��ره در روزهای اخیر اش��اره کرد و 
اظهار داشت: از 10 روز گذشته شاهد کاهش 

ص��دور روادی��د عم��ره در کنس��ولگری های 
عربستان در تهران و مشهد هستیم که این روند 
با شیب تندی در جریان است، به نحوی که تا 
روز گذشته تا 50 درصد کاهش در صدور ویزا 

را شاهد بوده ایم.
وی ادام��ه داد : تاش ها و مذاک��رات خوبی از 
سوی دستگاه دیپلماسی کشور با وزارت خارجه 
عربستان صورت گرفته و همچنین مذاکراتی 
را نیز با وزارت حج عربس��تان، ش��خص وزیر و 

معاونان وی حتی به صورت تلفنی داشته ایم.
مهندس اوحدی اضافه کرد: نگاه ما این اس��ت 
که با توجه به اینکه تمامی مجوزها در قراردادها 
قید شده و عدد عمره گزاران و تمام قراردادها 

به تأیید وزارت خارجه و وزارت حج عربستان 
رس��یده اس��ت، دلیلی برای کاه��ش در روند 
صدور روادید زائران وج��ود ندارد و تقاضای ما 
این بود که این مش��کل باعث نشود شاهد لغو 
برخی پروازها باش��یم و البته امیدواریم با قول 
مس��اعدی که دادند تا یک��ی دو روز آینده این 

مشکل برطرف شود.
وی افزود: در حال حاضر بیش از 60 هزار مجوز 
ویزای عم��ره با تأیی��د وزارت خارجه و وزارت 
حج عربس��تان برای صدور روادی��د عمره در 
کنسولگری های عربس��تان در تهران و مشهد 

وجود دارد.
اوحدی بیان ک��رد: دالیل مختلف��ی از جمله 
کمبود نیرو در کنس��ولگری های عربستان در 
ایران از س��وی طرف س��عودی اعام می شود 
که ما نیز از وزارت امور خارجه کش��ورمان در 
این خصوص درخواس��ت کرده ایم و بر اساس 
اس��امی و تعداد نیروهایی که آنها اعام کرده 
اند، ویزای فوری برای نیروهای کنس��ولگری 

صادر خواهد شد.

رییس جامعه اسامی مهندسان از دائمی شدن ستاد بزرگداشت مهندسان در کشور 
خبر داد.

 محمدرضا باهن��ر، رییس جامعه اس��امی مهندس��ان در دومین همای��ش روز ملی 
مهندس ک��ه در مرکز همایش ه��ای برج می��اد تهران برگزار ش��د، گف��ت: جامعه 
اس��امی مهندس��ان با همکاری س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان و س��ازمان ها 
و ارگان ه��ای دیگ��ر س��تادی را ب��رای بزرگداش��ت روز مهن��دس تش��کیل دادند، 
بنابرای��ن از مق��ام معظم رهب��ری به دلی��ل پذیرش اعضای س��تاد بزرگداش��ت روز 
 مل��ی مهن��دس و ارائ��ه رهنموده��ای مناس��ب در ای��ن زمین��ه کم��ال تش��کر را

 داریم.
وی با اش��اره ب��ه فعالیت های مهندس��ین در زمان های گذش��ته، گفت: مهندس��ین 
کش��ور حضور تعیی��ن کنن��ده ای را در ح��رکات انقابی علیه نظام س��تم ش��اهی و 
در زمان دف��اع مقدس داش��تند و بس��یاری از بخش های توس��عه ای و دس��تیابی به 
 فناوری های نو از جمله هسته ای، نانو و بایو و سایر فناوری ها از آثار عملیات مهندسین

 کشور است.
رییس جامعه اس��امی مهندس��ان کش��ور با بی��ان اینکه چش��م انداز توس��عه ایران 
اسامی در گرو خدمات مهندسان کش��ور اس��ت، تصریح کرد: قصد ما از ایجاد ستاد 
تجلیل از خدمات ارزش��مند مهندس��ان کش��ور بود، بنابراین ام��روز در اینجا جمع 
شده ایم تا از مهندس��ان حوزه های هس��ته ای، نانو، قرارگاه س��ازندگی و شرکت های 
 خصوص��ی و از ش��هدای واالمق��ام مهن��دس به ص��ورت س��مبلیک تقدیر و تش��کر 

کنیم.
باهن��ر خاطرنش��ان ک��رد: م��ا ت��اش می کنی��م ک��ه ب��ا اج��رای قان��ون بهب��ود 
فض��ای کس��ب و کار، مب��ارزه ای را ب��ا دموکراس��ی فل��ج کنن��ده اداری 
 داش��ته باش��یم و رتب��ه ای��ران در ش��اخص بهب��ود فض��ای کس��ب و کار را ارتق��ا

 ببخشیم.
وی از دائمی شدن ستاد بزرگداش��ت مهندسان در کش��ور خبر داد و افزود: در تاش 
هس��تیم تا س��تاد بزرگداش��ت مهندس��ان را دائمی کنیم و از دولت یازدهم که امید 
مهندس��ان به اقدامات اصاحی این دولت اس��ت، اعام می کنیم ک��ه خانواده بزرگ 
مهندسان خود را مسوول می داند که در راستای سیاست دولت و مجلس تاش کند تا 
بتوانیم گره های اداره کشور را باز کنیم و باور به این جمله را که»ما می توانیم« نهادینه 

کنیم.
 دومی��ن همای��ش روز مل��ی مهن��دس ب��ه مناس��بت تول��د خواج��ه نصیرالدی��ن 
طوس��ی دانش��مند قرن هفت��م در ب��رج می��اد ته��ران ب��ا حض��ور رییس جمهور 
 و وزرای دول��ت یازده��م و ب��ه هم��ت جامع��ه اس��امی مهندس��ین برگ��زار

 شد.
رونمایی از تمب��ر یادب��ود روز ملی مهن��دس و نمایش فیلم��ی با نام »5 هزار س��ال 
 مهندس��ی کش��ور« ب��رای حض��ار از برنامه ه��ای همای��ش روز مل��ی مهن��دس

 بود

باهنر در همايش روز ملی مهندس:

ستاد بزرگداشت مهندسین دائمی می شود
رای تامین نظر شورای نگهبان

مجلس طرح الحاق تنظیم مقررات مالی دولت را اصالح کرد

اعالم آخرين وضعیت صدور ويزای عمره گزاران ايرانی
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گشتی در اخبار کشف 578 کیلو گرم تریاک و حشیش در شهرضا

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

578 کیلو گرم تریاک وحشیش در محل ایست وبازرسی شهرضا کشف شد.رییس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان گفت: ماموران ایست و بازرسی به یک 
دستگاه تریلی کشنده مشکوک وآن را متوقف کردند. حسینی افزود: 389 کیلوگرم 

تریاک ،166کیلوگرم حشیش و23کیلوگرم مرفین کشف وضبط شد. 
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طی حکمی از سوی استاندار اصفهان؛

رعايائی، معاون برنامه ريزی و اداری 
مالی فرمانداری شد

طی حکمی از س��وی اس��تاندار اصفهان و به پیش��نهاد فرماندار 
اصفهان صفرعلی رعایائی،  به  عنوان مع��اون برنامه ریزی واداری 

مالی فرمانداری اصفهان معرفیو منصوب شد.
 فرماندار اصفهان در جلس��ه تکریم و معارفه معاون برنامه ریزی و 
اداری مالی فرمانداری با اش��اره به نقش و جایگاه این معاونت در 
مدیریت شهرس��تان اظهار داش��ت: مهم ترین عامل موفقیت هر 
سازمان وابسته به کیفیت نیروی انسانی و انسجام درون سازمانی 

است.
فضل اهلل کفیل، ارتقای توانمندی نیروی انسانی و تالش در جهت 
تعامل هرچه بیشتر واحدهای مجموعه فرمانداری، پیگیری مستمر 
و تدوین برنامه ای جامع در خصوص اعتبارات شهرستان و اشتغال 
را مهم ترین اولویت های کاری معاونت برنامه ریزی و اداری مالی 
برشمرد و خواستار استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیت های 

موجود در راستای ارتقاء جایگاه شهرستان شد.
در پایان این مراسم از خدمات عباسعلی جعفری، معاون پیشین 

برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری اصفهان تقدیر و تشکر شد.

دودکش ها در اصفهان همچنان 
نفس می گیرند

جوان 25 س��اله در اصفهان به دلیل گاز گرفتگی جان خود را از 
دست داد.

روابط عمومی سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان اعالم کرد که این حادثه در تماس ش��هروندان با سامانه 
125 ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان، گزارش شد. این روابط 
عمومی با اش��اره به اینکه جان باخته س��اکن خیابان 24 متری 
اصفهان بود، اضافه کرد: نیروهای عملیاتی ایستگاه 7 بالفاصله به 
محل حادثه اعزام شدند؛ اما متاسفانه با جسد بی جان پسر جوان 
25 ساله به نام فریدون روبرو شدند.پیش از این مدیرکل پزشکی 
قانونی اس��تان اصفهان از فوت 32 نفر در استان اصفهان به دلیل 
مسمومیت با گاز منوکسید کربن در 10 ماه از سال جاری خبر داده 
بود.علی سلیمانپور افزود: از این تعداد 24 نفر مرد و هشت نفر زن 
بودند. از دی ماه سال جاری تا پیش از حادثه شب گذشته نیز پنج 

نفر بر اثر گاز گرفتگی جان خود را در اصفهان از دست داده اند.

برگزاري مراسم نمادين ساعت زمین 
در ورودي مسجد امام

معاون خدمات ش��هري ش��هرداري اصفهان از برگزاري مراسم 
نمادین ساعت زمین در اصفهان ، در ورودي مسجد امام )ره( در 

اول فروردین ماه سال آینده خبر داد.
به گزارش زاینده رود ، به نقل از اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، محس��ن رنجبر با اعالم این مطلب 
اظهار داشت: مراسم ساعت زمین یک ابتکار بین المللی است که 
به منظور حفاظت از کره زمین به عنوان تنها محل زندگي بشر در 
آخرین شنبه ماه مارس هر سال به منظور فرهنگ سازي کاهش 
مصرف برق یا کمتر مصرف شدن مازوت براي تولید برق برگزار مي 

شود تا به کاهش آلودگي کمک کند.
وي اذعان داشت: اکثر ش��هرهاي جهان به صورت نمادین برگزار 
کننده مراس��مي تحت عنوانHour earth در آخرین ش��نبه 
ماه مارس هر سال مي باشند که در س��ال هاي 2012، 2013 و 
2014 میالدي، ستاد توسعه پایدار این معاونت با برقراري ارتباط 
مس��تقیم با دفتر آس��یایي Earth Hour Global در کشور 
سنگاپور و دبیرخانه WWF )صندوق جهاني حیات وحش( در 
سوئیس به عنوان حمایت کننده از برگزاري این مراسم، اقدام به 
برگزاري مراسم اصلي به ترتیب در مکان هاي سي و سه پل، میدان 
امام)ره( و پل خواجو کرد که بازتاب آن در سایت هاي بین المللي 
تحت عنوان »تصاویر باشکو مراسم ساعت زمین در شهر اصفهان« 
یا »بزرگترین نماد ساعت زمین با 2800 مترمربع مساحت« و نیز 

رسانه هاي بین المللي منعکس شده است.
معاون خدمات ش��هري ش��هرداري اصفهان تصری��ح کرد: دفتر 
آسیایي این رویداد با اعالم تش��کر از شهرهایي که در این مراسم 
نمادین شرکت کرده اند، ضمن ارسال گزارش نهایي رویداد 2014 
که بخشي از آن حاوي تصاویر مراسم در محل پل خواجو و زنجیره 
انس��اني حفاظت از رودخانه زاینده رود در محل پل فردوسي به 
 Earth پیوست آمده، درخواست حضور شهر اصفهان در رویداد

hour را داشته است.

جايزه بلورين تعالی سازمانی
 به ذوب آهن اصفهان رسید

ذوب آهن اصفهان در دوازدهمین همایش ملی تعالی سازمانی با 
کسب باالترین امتیاز موفق به کسب تندیس بلورین جایزه تعالی 

سازمانی شد .
در این همایش  اولین تندیس بلورین بخش ساخت و تولید توسط  
مهندس نعم��ت زاده وزیر صنعت، معدن و تج��ارت، به مهندس 
یزدی زاده معاون برنامه ریزی وتوس��عه ذوب آهن اصفهان اعطا 
شد.مهندس یزدی زاده پس از دریافت این تندیس ضمن اشاره 
به مزیت های مختلف شرکت که منجر به کسب این موفقیت شد 
گفت : امیدواریم با اجرای برنامه ها و اقدامات بهبودی شاهد رشد 
و بالندگی س��ازمان در مسیر تعالی و دس��تیابی به سطوح باالتر 
جایزه باشیم .گفتنی اس��ت در پی حضور ذوب آهن اصفهان در 
فرایند جایزه تعالی سازمانی طی سال 93 و براساس ارزیابی انجام 
شده توسط تیم ارزیاب ، این شرکت موفق شد در بین 78 شرکت 
در بخش س��اخت و تولید و عمومی ، تندی��س بلورین این جایزه 
را با باالترین امتی��از به خود اختصاص دهد. اعط��ای جایزه ملّی 
تعالی سازمانی مبتنی بر ارزیابی رویکردها و نظام های مدیریتی 
سازمان ها و نتایج موفقیت های آن ها توس��ط گروهی از ارزیابان 
خبرو بر اساس »الگوی تعالی سازمانی«  است که وضعیت سازمان  
را در میزان دستیابی به انتظارات الگوی تعالی سازمانی مشخص 
می کند.با معرف��ی »مدل تعالی س��ازمانی« و »جایزه ملّی تعالی 
سازمانی« از سال 1382، بسیاری از مدیران سازمان های ایرانی 
توانسته اند با اس��تقرار مدل، به چارچوب مناس��بی برای اعمال 
روش های نوین مدیریتی در س��ازمان خود دس��ت یابند و نقاط 
قوت و زمینه های قابل بهبود خود را بشناسند و در جهت تعریف 

برنامه های بهبودی و اجرای آنها گام بردارند.

عضو شوراي بین الملل شهرداري در 
ديدار با هیات کويتي؛

جايگاه نخست شهرداري 
اصفهان در فضاي سبز شهري

عضو شوراي بین الملل شهرداري اصفهان با اشاره 
به اینکه اصفهان با ش��هر کویت خواهرخوانده است 
اظهارداشت:ا ش��هرداري اصفهان در زمینه فضاي 
سبز، پسماند، طراحي و عمران شهري جایگاه اول 

را دارد و این مهم قابل بهره برداري در کویت است.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 
شهرداری اصفهان، حبیب اهلل تحویل پور در حاشیه 
دیدار ب��ا هیات کویتي ب��ا اعالم ای��ن مطلب اظهار 
داش��ت: باتوجه به حرکت بیداري اس��المي که در 
دنیا اتفاق افتاد، دبیرخانه دائمي بیداري اسالمي در 
کشور فعال شد که به همین مناسبت در طي سال 
هاي گذش��ته چندین گروه در اصفهان حضور پیدا 
کردند . اولین گروه حدود 600 نفر از جوانان بیداري 
اس��المي بودند که به اصفهان آمده و بعد از آن نیز 

اجالس زنان بیداري با حضور 850 نفر برگزار شد.
وي اذعان داش��ت: متعاق��ب آن هنرمندان بیداري 
اس��المي در اصفهان حضور یافت��ه و آخرین گروه 
علماي بیداري اسالمي بودند که در اصفهان حضور 
یافتند و هی��ات کویتي پنجمین گروه هس��تند که 
ش��امل دانش��مندان و فرهیخت��گان و ترکیبي از 
دانش��گاهیان و مهندس��ان منتخب ش��هر کویت 

هستند.
عضو شوراي بین الملل شهرداري اصفهان با اشاره 
به هدف ای��ن دیدار گف��ت: هدف از ای��ن دیدار در 
ش��هر اصفهان و نقاط دیگر کش��ور این اس��ت که 
دس��تاوردهاي انقالب اس��المي مورد بررسي قرار 
بگی��رد؛  به طوریک��ه باتوجه ب��ه اینکه م��اه بهمن 
ماه پیروزي انقالب اس��ت مقرر ش��ده تا این هیات 
بازدیدهایي از دستاوردهاي انقالب اسالمي و نظام 
داشته باشند. تحویل پور ادامه داد: باتوجه به اینکه 
دوران 50 ساله ستم شاهي را در دوران پهلوي پدر 
و پسر پشت سرگذاشتیم، در دوران پهلوي پدر که 
انگلیس��ي ها بر ایران حکمراني داش��تند و دروان 
پهلوي پسر نیز کش��ور در اختیار آمریکا بوده ولي با 
پیروزي انقالب اسالمي و دفاع مقدس که امام راحل 
از آن به عنوان نعمت یادکردند، ش��هدا، جانبازان و 
آزادگان بس��یار زیادي را تقدیم انقالب کردیم و در 
حال حاضر توان نظامي ما در خاورمیانه اول بوده و 

این را مدیون انقالب اسالمي مي باشیم.

طرح برخورد با موتورسواران متخلف از 16 اسفندماه

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان گفت: طرح 
برخورد با موتورسواران متخلف از 16 اسفندماه جاری آغاز و 

تا بهار 94 ادامه دارد.
 حسین حسین زاده در نخستین جش��نواره رسانه و نظم 
و امنیت عمومی در جمع خبرنگاران ب��ا بیان اینکه از صد 
درصد مردم فقط سه درصد ضد ارزش هستند، اظهار کرد: 
یکی از راهبردهای فرماندهی انتظامی استان اصفهان آمار 
دقیق میزان تخلفات است که در سال جاری در این زمینه 

کاهش چشمگیری رخ داده است.
وی با بیان اینکه حلقه اتصال افکار عمومی جامعه ، نیروی 
انتظامی است افزود: خبرنگاران در شرایط مختلفی نسبت 
به اطالع رسانی اخبار پلیس و آگاه سازی مردم نقش مهمی 

را ایفا کردند.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: 
در ارزیابی های صورت گرفته نیروی انتظامی کل کش��ور، 
پلیس اصفهان به عنوان یکی از سالم ترین پلیس های کشور 

از نظر شاخص سالمت اداری شناخته شده است.
وی ادامه داد: البته در سال  جاری نیز میزان تخلفات و جرائم 
کارکنان نیروی انتظامی اس��تان اصفهان نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته نیز کاهش زیادی داشته است.
حس��ین زاده با اش��اره به اینکه اس��تان اصفهان به لحاظ 
موقعیت جغرافیایی، انسانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
دارای ویژگی های خاصی اس��ت گفت: از آن طرف استان 

اصفهان از نظر وقوع جرم رتبه سوم کشوری را دارا   است.
وی اضافه کرد: اس��تان اصفهان رتبه دوم کشف و باالترین 

شاخص کشفیات را در کشور دارا است که یکی از دالیل آن 
داشتن کارآگاهان متخصص است.

 6 درصد وقوع جرم کش�ور مربوط به اصفهان 
است

جانشین فرمانده انتظامی استان در بخشی از صحبت های 
خود با بی��ان اینکه اس��تان اصفهان در زمین��ه برخورد با 
قاچاقچیان و خرده فروش��ان مواد مخدر در رتبه های برتر 
کشور قرار دارد افزود: در سال گذشته، 36 تن مواد مخدر 
در استان کشف شد که 32 تن آن قبل از رسیدن به دست 
سارقان و توزیع کنندگان مواد مخدر در نقاط مختلف استان 

و گلوگاه  ها کشف شد.
وی همچنین خبر از کش��ف 32 تن مواد مخدر در استان 
اصفهان طی 11 ماهه گذش��ته داد و تصریح کرد: 6 درصد 

وقوع جرم کشور در استان اصفهان رخ می دهد.
حس��ین زاده در ادامه صحبت های خود با اش��اره به اینکه 
از سال 84 تاکنون ش��اهد کاهش تلفات حوادث رانندگی 
در جاده های درون و برون ش��هری بوده  ایم گفت: اس��تان 
اصفهان به لحاظ کش��ف جرم رتبه دوم کش��ور را به خود 

اختصاص داده است.
 منع عبور و م�رور به میدان ام�ام)ره( اصفهان 

رضايت مندی زيادی به همراه داشته
وی ب��ا تاکید ب��ه اینکه م��واد مخ��در یک��ی از مهم ترین 
دغدغه های نیروی انتظامی اس��ت بیان کرد: مصرف مواد 

مخدر صنعتی به شدت افراد را معتاد می کند.
جانش��ین فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفه��ان یکی از 

موفقیت های پلیس راه��ور اصفهان در ح��وزه ترافیک را 
عدم عبور و مرور به میدان تاریخی امام)ره( دانست و گفت: 
اعمال محدودیت عبور و مرور در میدان تاریخی امام )ره( 
رضایت مندی بسیاری از مردم اصفهان و نیز توریست های 

خارجی را به همراه داشته است.
 56 درصد جرم در اصفهان توسط موتورسواران 

مجرم صورت می گیرد
وی با اش��اره به نق��ش آالیندگی موتورس��یکلت ها گفت: 
موتورس��یکلت ها چهار تا ش��ش براب��ر خودروهای چهار 
سیلندر آلودگی هوا و به اندازه شش تا 10 اتومبیل، آلودگی 

صوتی ایجاد می کنند.
حس��ین زاده ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 56 درصد ج��رم در 
اصفهان توس��ط موتورس��واران مجرم ص��ورت می گیرد، 
اف��زود: 50 درصد کش��ته های تصادفات نیز سرنش��ینان 

موتورسیکلت های بدون کاله ایمنی بوده است.
وی بیان کرد: طبق نظر کارشناسان هر مصدوم موتورسوار، 
40 تا 60 میلیون تومانی ضرر مالی و با فوت هر یک نفر 100 

میلیون تومان هزینه مالی به دولت تحمیل می کند.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه از اجرای 
طرح برخورد با موتورسواران متخلف از 16 اسفندماه جاری 
خبر داد و اظهار کرد: این طرح تا پایان بهار سال جاری اجرا 

می شود.
وی به رش��د 130 درص��دی ورود جهانگ��رد خارجی به 
اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: پلیس قصد دارد تا این اندک 
انتقادات توریست های خارجی به وضعیت رانندگی و نیز 

موتورسواران را اصالح کند.
حسین زاده با اش��اره به وضعیت مطبوعات استانی گفت: 
سهم رسانه های استان در سبد رسانه ای مردم اصفهان به 
اندازه کفایت نیست و گویا رس��انه ها از حوزه اطالع رسانی 

خارج شده اند.
وی رسانه ها را کم هزینه ترین ابزارهای اجتماعی برای مردم 
دانست و تصریح کرد: رس��انه ها می توانند در پیشگیری از 
وقوع جرم، آگاه س��ازی مردم و تأمین نظم و امنیت تا حد 

زیادی مؤثر باشند.
جانش��ین فرمانده انتظامی اس��تان اصفه��ان در پایان به 
نقش رس��انه ها در س��بک زندگی انس��ان اش��اره و اضافه 
کرد: معاندی��ن نظام جمهوری اس��المی ای��ران از طریق 
رسانه های مختلف درصدد تغییر سبک زندگی مردم ایران 
 هس��تند که در این زمینه رس��انه ها باید هوشیارانه عمل

 کنند.

مدیری��ت  فراکس��یون  عض��و 
اس��المی ش��ورای  مجل��س   ش��هری 
 گف��ت: ش��هرداری زمان��ی موفق اس��ت ک��ه مردم 
را هم��راه خ��ود داش��ته باش��د و خبرگزاری ه��ا 
می توانند حلقه واس��طه خیل��ی خوبی بی��ن مردم و 
 یک نه��اد عموم��ی غیردولت��ی همچون ش��هرداری

 باشند.
مه��رداد الهوت��ی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه م��ردم 
می توانن��د ب��رای اط��الع از اخب��ار و عملک��رد خوب 
 ش��هرداری از خبرگ��زاری اس��تفاده نماین��د، اذعان 
ک��رد: ش��هرداری ها ب��دون ارتب��اط و حمای��ت از 

ای��ن حلقه ه��ای ارتباط��ی همچ��ون خبرگ��زاری 
ب��ه  را  خ��ود  اقدام��ات  نن��د  نمی توا رس��انه  و 
غیرممک��ن کاری  و  دهن��د  اط��الع   م��ردم 

 است.
عض��و فراکس��یون مدیریت ش��هری مجلس ش��ورای 
اس��المی بابیان اینک��ه مدیریت ش��هری بای��د حلقه 
واس��طه را با راه اندازی رس��انه به خصوص الکترونیکی 
 بی��ن م��ردم و خ��ود به خوب��ی حف��ظ کن��د، تصریح

کرد: این حلقه ها به منظور دستیابی به موفقیت است که 
 بتوانند مردم را آگاه کنند و اقدامات خود را که انعکاس

 دهند.
وی با تأکید ب��ر اینکه حمای��ت از خبرگزاری ها باعث 
خواهد ش��د مردم مشارکت خوبی با ش��هرداری ها در 
جهت اداره امور ش��هر داشته باش��ند افزود: اگر مردم 
 مشارکت نداشته باشند شهرداری ها نمی توانند موفق

 باشند.
الهوت��ی اذع��ان ک��رد: اگ��ر ش��ورا و ش��هرداری 
اصفه��ان حلقه ه��ای ارتباط��ی مث��ل خبرگ��زاری 
 را از دس��ت دهن��د، مطمئن��اً خودش��ان ض��رر 

می کنند.

امام جمعه اصفهان گفت: خواهران طلبه وظیفه سنگینی در 
راهنمایی و هدایت بانوان دارند.

 آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار اساتید خواهر 
حوزه های علمیه اصفهان بر اهمیت تربیت خواهران طلبه 
مبلغ تأکید و اظهار کرد: احساس��ات و ظرافت های خاص 
بانوان آنها را نس��بت به مردان آس��یب پذیرتر کرده است؛ 
بنابرای��ن برنامه ریزی و توجه ب��ه حوزه بان��وان از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.
وی تصری��ح ک��رد: نس��ل های آین��ده ای��ن مملک��ت در 
دام��ان مادران��ی تربی��ت می ش��وند ک��ه اگ��ر ب��رای باال 
 بردن س��طح دانش و معلوم��ات آنها ت��الش نکنیم، ضرر

 کرده ایم.
عضو مجل��س خبرگان رهب��ری بر ض��رورت توجه هر چه 
بیش��تر به حوزه های علمیه خواهران تأکی��د و اظهار کرد: 
اگر از ابتدا حوزه های علمیه خواهران را در قالب دانش��کده 
معارف تعریف می کردند، خانواده های بیش��تری فرزندان 
خود را برای تحصیل علوم دینی در این دانشگاه ها ثبت نام 
می کردند، لیکن در حال حاضر کسانی که به مدارس علمیه 
خواهران می آیند، نه تنها هزینه ای پرداخت نمی کنند، بلکه 

انتظار دریافت شهریه نیز دارند.

وی افزود: طلبه آقایی که ش��هریه دریاف��ت می کند، از آن 
جهت است که او تا آخر عمر بورسیه می شود تا علوم دینی 
را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد؛  اما این مهم برای طالب 

خواهر اجرایی نیست.
طباطبایی نژاد افزایش آمار اعتیاد در بانوان را نگران کننده 
دانس��ت  و گفت: در حال حاضر خطر اعتیاد بیش از خطر 
داعش جامعه ما را تهدید می کند و این تهدید در حوزه بانوان 
به مراتب خطرناک تر است. وی با اشاره به اهمیت جذب در 
کارهای فرهنگی بیان کرد: اگر امس��ال یک گروه 20 نفره 
بودید و سال آینده نتوانستید افرادی را به جمع خود اضافه 

کنید، بدانید که در کارتان موفق نبوده اید.

سال94سال تحول زیباس��ازی اصفهان است و 
با اجرای طرح های متعدد زیباس��ازی پویایی و 

نشاط به فضاهای شهری اصفهان باز می گردد.
مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهرداری اصفهان، 
به دش��واری های اقدامات زیباسازی در شهری 
تاریخی مانند اصفهان اشاره کرد و گفت : تاریخی 

بودن اصفهان س��بب می ش��ود اجازه هر اقدام 
زیباسازی را مانند دیگر شهر های کشور نداشته 

باشیم .
 نیلفروشان افزود: ش��هر اصفهان را برای اجرای 
طرح های زیباسازی می توان به دو بخش تقسیم 

کرد.

 

در یک بخش از شهر که بخش تاریخی آن است 
برای اقدامات زیباسازی خط قرمز وجود دارد و 

در بخش دیگر انجام اقدامات آزاد است .
 وی سال94 را س��ال تحول زیباسازی اصفهان 
دانست و عنوان کرد: بودجه زیباسازی اصفهان 
در دل مناطق شهر تعریف ش��ده است. در سال 
93 بودجه ای 5 میلیارد تومانی به صورت ویژه به 

زیباسازی اصفهان تخصیص یافت .
به گفته مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان امسال 22 میلیاردتومان برای زیبا سازی 
اصفهان هزینه شده است و 180 پروژه زیباسازی 

جدید در اصفهان اجرا می شود .
نیلفروش��ان با بیان اینکه تقویت حس مکان در 
فضاهای شهری اصفهان مورد توجه قرار گرفته 
است،اذعان داشت: زیباسازی فضاهای شهری 
اصفهان با حفظ پویایی و نشاط این فضاها انجام 

می شود .
مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: منظر ش��هری در ارتقای هویت شهر 

نقش موثری دارد .وی با بیان اینکه باید بتوانیم 
جایگاه مناظ��ر طبیعی را در فضاهای ش��هری 
اصفهان تقویت کنیم ، عنوان کرد : زیباس��ازی 
تقاطع ها، مادی ها و خیاب��ان ها نیز در اصفهان 

مورد توجه قرارگرفته است .
نیلفروش��ان با اشاره 
به این که اس��تفاده از 
نمادها نیز در ا صفهان 
در اولویت قرار گرفته 
اس��ت،اذعان داشت:  
45 نم��اد ب��ه ورودی 
ه��ای خیاب��ان های 
اصفه��ان م��ی آید و 
ش��خصیت ها یی که 
معابرشهر اصفهان به 
نام آنها نامیده ش��ده 
اس��ت به صورت ویژه 
معرف��ی می ش��وند . 
مدیر عامل س��ازمان 
زیبا سازی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه 

حلقه سوم ترافیکی شهر یا س��رداران شهید به 
صورت ویژه نور پردازی می ش��ود، تصریح کرد: 

فاز اول این طرح در دهه فجر انجام ش��ده و این 
طرح تا عید نوروز تکمیل می شود و اکنون تقاطع 
غیر همسطح ش��هید ش��اهمرادی نور پردازی 
شده اس��ت.به گفته وی زیرگذرهای حلقه سوم 
ترافیکی شهر با انجام یک کار ویژه از حالت بتونی 
خارج می شود تا شهروندان نسبت به این فضاها 
تعلق خاطر پیدا کنند. مدیر عامل سازمان زیبا 
سازی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ارتقا 
و توسعه مبلمان شهری اصفهان نیز در اولویت 
قرار گرفته اس��ت ، ادامه داد: مبلمان شهری که 
در فضاهای ش��هری اصفهان مورد استفاده قرار 
می گرفت، پیش از این خریداری می شد ؛ ولی 
اکنون مبلمان شهری به صورت ویژه در اصفهان 

طراحی می شود.
  نیلفروش��ان با بیان این ک��ه فضاهای مذهبی 
در شهرها از فضاهایی هستند که شهر اسالمی 
را معرفی می کننداذعان داش��ت: برای ارتقای 
کیفی فضاهای مساجد در اصفهان ، ساماندهی 
محورهای مساجد و ارتقای پیاده رو های منتهی 

به مساجد در دستور کار قرار گرفته است
به گفته وی زیباسازی مساجد مناطق 15 گانه 
اصفهان آغاز شده و این طرح اکنون پیشرفت 70 

درصدی داشته است.

عضو فراکسیون مديريت شهری مجلس:

 شهرداری زمانی موفق است که مردم را همراه 
خود داشته باشد

امام جمعه اصفهان:

 وظیفه سنگین خواهران طلبه در راهنم
 و هدايت بانوان

سال 94 زيباسازی شهر متحول می شود؛

پويايی و نشاط به فضاهای شهری اصفهان باز می گردد
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زيباسازی فضاهای 
شهری اصفهان 
با حفظ پويايی و 
نشاط اين فضاها 

انجام می شود 



يادداشت

کارلوس اسلیم هلو 
 کارل��وس اس��لیم هل��و 
مکزیک��ی ب��ا 60 میلیارد 
دالر س��رمایه خال��ص، 
یک��ی از موفق ترین مردان 
جهان در ح��وزه تجارت و 
بازرگانی اس��ت. ب��ا برخی 
از خصوصی��ات و عقاید او 
درباره کسب و کار و تجارت آشنا شوید. ضرب المثل معروفی 
وجود دارد که می گوید:»محال است وارد مکزیک شوید و هر 
لحظه، پول تان به جیب اس��لیم نریزد«. ای��ن ضرب المثل تا 
حد زیادی واقعیت دارد؛ زیرا اغلب خدمات و مس��ائل روزمره 
در مکزیک به گونه ای با سرمایه های کارلوس اسلیم به وجود 
آمده اند. مث��ا 92 درصد خط��وط تلفن مکزی��ک متعلق به 
اوس��ت. مردم اغلب مایحتاج زندگی خود را از فروشگاه های 
زنجیره ای او می خرند و یا برای صرف غذا در مکزیک به یکی از 
180 رستوران زنجیره ای او می روند. او الستیک ماشین های 
مکزیکی ها را تامین می کند و هم بزرگترین پیمانکار راه سازی 

است. 
م��ردم از بانک ه��ای او وام می گیرند. کارلوس اس��لیم قهوه 
مکزی��ک را نی��ز تامی��ن می کند.کارلوس اس��لیم ب��ا همه 
س��رمایه و قدرتی که دارد، به صرفه جویی مش��هور اس��ت. 
همیش��ه می توان او را با س��اعت پاس��تیکی ارزان قیمتش 
ش��ناخت. او ای��ن صرفه جوی��ی را ب��ه کار خود ه��م انتقال 
 داده و هم��ه ش��رکت ها و کارخانه های��ش، بس��یار س��اده و 

معمولی اند.
 مثا یک��ی از بزرگ ترین ش��رکت های خدم��ات تلفن او که 
س��االنه میلیون ها دالر از آن درآم��د دارد، در محل کارخانه 
الستیک س��ازی اش قرار دارد. اس��لیم می گوی��د: »در زمان 
شکوفایی اقتصادی به ریاضت ادامه دهید، این امر به پیشرفت 
شرکت ش��تاب می بخشد. این کار باعث می ش��ود تا در زمان 
بحران، جل��وی نیاز ش��دید ب��رای تغییرات گرفته ش��ود«. 
کارلوس اس��لیم، مجموعه اقتصادی خود را با سه پسر و یک 
فرزندخوانده اش اداره می کند و همواره بخشی از درآمدهایش 
را به ام��ور خیریه اختصاص می دهد. او در س��ال 2006، یک 
میلیارد و 800 میلی��ون دالر به موسس��ه های خیریه کمک 
کرد.95 هزار دوچرخه برای کودکان فقیر خرید وکمک کرد 
تا 700 هزار عینک برای محصان خریده شود و به 150 هزار 

دانشجو یاری رساند.
 او در نظ��ر دارد در 4 س��ال آین��ده حدود 10 میلی��ارد دالر 
از س��رمایه خود را به سیس��تم بهداش��ت و درمان مکزیک و 
همچنین پیشرفت آموزش و پرورش اختصاص دهد. کارلوس 
اس��لیم درباره موفقیت گفت: »موفقیت این نیس��ت که شما 
کاری را خوب یا حتی خیلی خوب انج��ام دهید و از دیگران 
تایید بگیرید. موفقیت یک عقیده بیرونی نیست؛ یک احساس 
درونی از خوب بودن است. موفقیت، تعادل روح است و قطعا 
به احساساتی مانند عشق، خانواده، دوستی، اصالت و راستی 

نیاز دارد«.

بانک صادرات عهده دار تأمین مالی 
سه پروژه ملی شد

بانک صادرات ایران در راستای حمایت از تولید، رونق اقتصادی 
و اش��تغال زایی تأمین مالی پروژه های عظیم س��یراف انرژی، 
پتروشیمی سبان و آلومینیوم جنوب را عهده دار شد. این بانک 
به منظور حمایت از تولید ملی و در راستای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی حمایت از پروژه های عظیم سیراف انرژی، پتروشیمی 
سبان و آلومینیوم جنوب را برعهده گرفت و نسبت به گشایش 
اعتبارات اسنادی مربوطه به مبلغ 2 میلیارد و 50 میلیون دالر 
اقدام کرد.گفتنی اس��ت، در جهت تکمیل پروژه های س��یراف 
انرژی و پتروشیمی سبان جمعا مبلغ یک میلیارد دالر گشایش 
اعتبار صورت گرفته و طی 2 و نیم س��ال آینده به بهره برداری 
خواهند رس��ید. همچنین پروژه آلومینیوم جنوب که در زمینه 
تولید شمش های آلومینیومی فعالیت دارد با مبلغ یک میلیارد 
و 50 میلیون دالر تأمین اعتبار شده و در سه سال آینده به بهره 

برداری خواهد رسید.

بهره برداری از پروژه های گازرسانی 
در شهرستان نجف آباد

س��عید مومنی در آیین افتتاحی��ه ایس��تگاه گاز ۳00 هزار متر 
مکعبی ش��هرک صنعتی دو نجف آباد اظهار داش��ت: تا قبل از 
پیروزی انقاب اس��امی، علی رغ��م وجود مناب��ع گازی غنی 
در کش��ور، به میزان ناچیزی به اندازه 20 ش��هر از گاز استفاده 
می کردند و عمده گاز کش��ور که 2 متر مکعب به شوروی سابق 
صادر می شد، با قیمت ناچیز و خطوط انتقالی  از جنوب تا شمال 

کشور به طول یک هزار کیلومتر بود.
وی افزود: بعد از انقاب، سیاست انرژی کشور بر اصل جایگزینی 
گاز به جای س��وخت های دیگر ب��ود که باعث ش��د پروژه های 

گازرسانی یکی پس از دیگری در کشور انجام بگیرد.
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان ادامه داد: با وجود تمامی 
مش��کاتی که اس��تکبار جهانی و ضد انقاب برای کشور ایجاد 
کرد، به برکت توجه خداوند پروژه های گازرسانی در هیچ مقطعی 
تعطیل نش��د و امروزه ما شاهد هس��تیم که نزدیک یک هزار و 
100شهر کشور از نعمت گاز بهره مند هستند و بیش از 15 هزار 
روستا مصرف کننده گاز هس��تند و در زمینه تولید روزانه گاز از 
24 میلیون متر مکعب در سال 57 به  650 میلیون متر مکعب 

تولید و مصرف رسیده ایم که  بخش کمی از آن صادر می شود.
وی تصریح کرد: باید نقش ما در تج��ارت جهانی نقش ویژه ای 
باش��د؛ چرا که کش��ور ما از نظر ذخایر گازی رتبه اول در جهان 
را دارا اس��ت. اما ازنظر میزان تجارت جهانی در حوزه گاز یک و 
نیم درصد بیشتر نیس��ت که باید با برنامه ریزی این میزان به ده 
درصد در سال های آتی برسد که  البته منوط به مصرف گاز بهینه 

و کاهش مصرف گاز است.
مومنی با بیان اینکه اصفهان هم به موازات س��ایر نقاط کش��ور 
پروژه های گاز رسانی را یکی پس از دیگری اجرا می کندگفت: با 
صراحت اعام کنم اصفهان تنها استان در کشور و بخش بزرگی 
 از دنیا اس��ت که 1۳0 ش��هر و هزار و 250 روس��تای آن از گاز

 بهره مند هستند.

دادستان کل کشور:

رشد روز افزون سوء استفاده های 
مالی درنظام بانکی

دادستان کل کش��ور بااش��اره به سوء اس��تفاده شش هزارو 
500 میلیارد تومانی در سیستم بانکی که ازسوی رییس قوه 
قضاییه اعام شده بود، گفت: س��امت در اعطای تسهیات 
بانکی رعایت نشده است،  در نتیجه هر روز شاهدبروز پرونده 
هایی در ارتباط با سوء اس��تفاده های مالی از طریق سیستم 
بانکی هس��تیم.به گزارش ایرنا حجت االس��ام والمسلمین 
سیدابراهیم رییسی افزود: بانک ها به عنوان متولیان سیستم 
مالی کشور نس��بت به پیگیری معوقات و سوء استفاده های 
بانکی اقدام نمی کنند. وی ادامه داد: مدیران باید در حوزه های 
مسوولیت خود با حساسیت عمل کنند؛ چرا که آنها مرزبانان 

نظام اقتصادی کشور به شمار می روند. 
رییسی با تاکید بر لزوم تایید صاحیت افراد قبل از پرداخت 
تسهیات گفت: سیستم بانکی کشور بعد از احراز صاحیت 
باید نسبت به اخذ تضامین معتبر در قبال پرداخت تسهیات 

اقدام کنند.
 وی ارای��ه لیس��ت از س��وی بانک مرک��زی را فاق��د کارآیی 
الزم اع��ام ک��رد و اف��زود: ش��فافیت در پرداخ��ت ه��ا، 
چگونگ��ی پرداخ��ت، مح��ل پرداخ��ت و ج��دول مرب��وط 
به این پرداخت ه��ا باید به ق��وه قضاییه ارایه شود.رییس��ی 
عملکرد دس��تگاه قضایی در برخ��ورد با بده��کاران بانکی را 
 نش��انه عزم جدی این ق��وه در مب��ارزه ب��ا این گون��ه افراد

 دانست.
تسهیالت 6500 میلیارد تومانی رديف سوم لیست 

بدهکاران بانکی است
معاون نظارتی بانک مرکزی نیز که ب��ه صورت تلفنی در این 
برنامه ش��رکت کرده بود، گفت: 575 نفر از بدهکاران بزرگ 
بانکی را سال گذشته به قوه قضاییه معرفی کردیم که پرونده 
سوء اس��تفاده 6 هزارو 500 میلیارد تومانی مربوط به ردیف 

سوم این لیست است .
حمید تهرانفر با بیان اینکه قوانین موجود به دنبال تس��هیل 
کار تولید کنندگان اس��ت، افزود: وام های با رقم باال معموال 
به تولید کنندگان پرداخت می شود که جزء فعاالن سیستم 

بانکی کشور هستند.
وی معوقات بانک��ی را 9۳ هزار میلیارد توم��ان اعام و خاطر 
نشان کرد: 60 درصد از مطالبات معوق مربوط به بخش های 

صنعتی و کشاورزی است.
تهرانف��ر گف��ت: لیس��تی ش��امل 575 نف��ر از بده��کاران 
بانکی که براب��ر با ۳6 درص��د از معوقات بانکی اس��ت به قوه 
 قضاییه ارایه ش��د و از این تع��داد از 20 بدهکار نیز ش��کایت

 کرده ایم.
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بر اس��اس مصوبه نمایندگان مجلس در الیحه بودجه 94 نمایندگان با افزایش 10 ریالی 
قیمت هر پیامک موافقت کردند.بر این اس��اس اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی 
موظفند، عاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ 10 ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت 

و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند

امروزه جایگاه موتوره��ای جس��تجو از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت؛ چرا که اغلب افراد ب��رای پیدا کردن 
مطالب جدید، خدمات، سرویس ها و به طور کلی برای 
یافتن محتوا در اینترنت از موتورهای جستجو استفاده 

می کنند.
با توجه به چش��م ان��داز بخ��ش ارتباط��ات و فناوری 
اطاعات، درافق 1404 ایران به عنوان کشوری توسعه 
یافته ب��ا جای��گاه اول اقتص��ادی، علمی و فن��اوری در 
س��طح منطقه یادش��ده وبر جنبش نرم افزاری و تولید 
علم، رشد پرشتاب و مس��تمر اقتصادی، ارتقای نسبی 
 سطح درآمد س��رانه و رسیدن به اش��تغال کامل تأکید

شده است.
طی روزهای گذشته و همزمان با سالگرد پیروزی انقاب 
اسامی ، دستاوردی دیگر به نمایش گذاشته شد و آن 
راه اندازی موتور جستجوی ملی با نام پارسی جو بود.راه 
اندازی این دو موتور جستجوگر ملی را می توان زیربنایی 
برای دستاوردهای جدید در آینده در این بخش برشمرد 
که از طرفی می تواند بس��یاری از دغدغه ها را در زمینه 

فضاهای نامتناسب اینترنتی کاهش دهد.
براس��اس آمارهای موجود اکثر کاربران ب��رای ورود به 
س��ایت های جدید از طریق موتورهای جس��تجو اقدام 
می کنند و ب��ه اعتقاد برخی باال بودن رتبه یک س��ایت 
در موتورهای جس��تجو همان معروف بودن یک سایت 

در اینترنت است.
رونمایی از موتور جستجوگر ملی به همت متخصصان و 
اساتید دانشگاه های یزد صورت گرفت که روز پانزدهم 
بهمن ماه سال جاری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات به بهره برداری رسید.از مزیت های اقتصادی 
این پروژه می توان به ارزش افزوده اطاعاتی و اجتماعی، 
امکان تحقق دولت الکترونیک و بهره گیری از اینترانت 
داخلی و ش��ناخت بهتر فرهنگ و زبان فارس��ی و ارائه 
سرویس های بومی مناس��ب با نیاز جامعه و حمایت از 

دولت اشاره کرد.
علی محمد زارع مدیر پروژه موتور جستجو گر پارسی جو 
در این باره می گوید: جایگاه این سیستم و تفاوت آن با 
سایر موتورها در این است که این سیستم ۳00 میلیون 
صفحه وب دارد که به زودی به 600 میلیون صفحه می 
رسد. به گفته وی صفحات تصویر پروژه موتور جستجو 
گر پارسی جو در حال حاضر 40 میلیون مورد است که 
در 100 میلیون صفحه طراحی ش��ده است.زارع اضافه 
کرد: سرویس خبر هوش��مند، ارائه سرویس های بومی 
همچون نقشه پارس��ی جو با 45 الیه اطاعاتی و بخش 
موبایل از دیگر تفاوت های این سرویس با دیگر سرویس 
های جستوگر جهان است.محمود واعظی وزیر ارتباطات 
و فناوری اطاعات با اش��اره به وظایف شورای راهبری 
موتور جستجوی بومی می گوید: انسجام و جهت دهی، 

هدایت و راهبری پروژه های موتورجستجوی بومی برای 
ش��بکه ملی اطاعات با پش��تیبانی کامل از خط و زبان 
فارسی، خدمات جس��تجوی دولت الکترونیک و درگاه 
مجتمع س��ازی خدمات فناوری اطاعات از جمله این 
وظایف است.واعظی اظهار داشت: طرح موتور جستجوی 
بومی که به عنوان درگاه مجازی استفاده از خدمات در 
شبکه ملی اطاعات اس��ت با هدف استقال در فضای 
س��ایبری و ارائه خدمات مناس��ب با فرهنگ و نیازهای 
کاربران فارس��ی زبان در نظر گرفته شده است.به گفته 
وی، تمرکز این طرح بر ارائه خدمات متکی بر اطاعات 
محلی و منابع اطاعاتی بومی است که از جمله این موارد 
می توان به ارائه سرویس جستجو بر روی منابع اطاعاتی 
مورد اس��تفاده در خدمات دولت الکترونیک، س��امت 
الکترونیک، بانکداری الکترونیک و آموزش الکترونیک 
اش��اره کرد.وزی��ر ارتباطات، توس��عه پایل��وت موتور 
جس��تجوی فارسی س��امانه و خدمت ترجمه ماشینی، 
سامانه پرس��ش و پاسخ قرآنی، توسعه ش��بکه واژگانی 
عمومی زبان فارسی)WORD NET( ، مجموعه داده 
محک استاندارد برای بازیابی اطاعات در زبان فارسی، 
ابزارهای پردازش زبان فارسی نظیر خطایاب و ریشه یاب 
را  از جمله خدمات موتور جستجوی ملی عنوان کرد. به 
منظور توسعه ابزارهای ارتباطی،  حمایت های مالی نیز 
از مهمترین شاخصه های این طرح ها می باشد. اگرچه 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطاع��ات دادن اعتبار را از 
اولویت های خود قرار داده، ولی بخش خصوصی نیز می 
تواند همگام با بخش دولتی در این مساله که پیشروان 
توسعه در سایر بخش هاست، اثرگذار باشد.در سال های 
گذشته موتورهای جستجوگر به عنوان ابزاری محدود 
و ضعیف برای بازاریابی، فروش و جذب بازدیدکنندگان 
به وب سایت مورد استفاده قرار می گرفت؛ ولی امروزه 
این موتورهای جستجو بهترین روش برای دستاوردهای 
اس��تراتژیک تولیدکنندگان و ارائ��ه کنندگان خدمات 

است.
بنابراین با توجه به نقش و اهمیت موتورهای جستجوگر 
ای��ن موتورها به جز خدمات��ی که به کارب��ران ارائه می 
دهند و آن امکان جس��تجوی س��اده برای دستیابی به 
اطاعات در اس��رع زمان اس��ت، از جایگاه ویژه ای در 
بخش تجارت و کس��ب و کار نیز برخوردارند که باید از 
 سوی بخش های دولتی و خصوصی مورد حمایت قرار 

بگیرد.

 سیستمی با 300 میلیون صفحه وب 
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همگام با سرمايه داران

تسهیالت ۲0 میلیون 
تومانی به جای وام 

تدابیر سازمان حمايت 
برای خريد شب عید

نمایندگان مجلس مصوب کردند، هر یک از زوجین می توانند به جای وام 
ازدواج 10 میلیون تومانی تسهیات دریافت کنند. بر این اساس زوج های 
مش��مول دریاف��ت وام ازدواج می توانند ب��ه جای دریاف��ت وام به صورت 
نقدی از تسهیات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیات مزبور توسط 
تولیدکنندگان و فروش��ندگان متقاضی که عرضه کنن��ده کاالهای بادوام 
داخلی هستند ارائه می ش��ود و بانک ها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می 
کنند. بانک ها و مؤسس��ات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس 
از اخذ تضمین های الزم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.خریدار 
موظف به پرداخت اقساط بانک می باشند و بانک عامل پرداخت اقساط را در 
سررسیدهای مذکور برای فروشنده یا فروشندگان تضمین می کند. سقف 
تسهیات فروش اقساطی، در س��ال 1۳94 برای هریک از زوجین یکصد 

میلیون ریال است.

محمد حسین فراهانی به تدابیر ویژه سازمان حمایت برای خرید مردم 
با نزدیک شدن شب عید و نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: با نزدیک 
شدن به روزهای پایان سال، حجم تقاضا برای کاالهای اساسی افزایش 
می یابد .وی گفت:  مانند سال های گذشته طرح نظارتی پایش بازار و 
خدمات نوروز 94 از پانزدهم اسفند تا پانزدهم فروردین در سراسر کشور 
با بیش از ۳ هزار نیروی بازرس و حدود 22 هزار ناظر افتخاری آغاز شد.
فراهانی کاالهای مورد هدف در این پایش را انواع لباس و پوشاک، کیف 
و کفش، آجیل و خشکبار،میوه و صیفی جات ،خوار و بار و شیرینی  ، شکر 
و روغن نباتی عنوان کرد کرد و افزود: در بخش خدمات هم شرکت های 
مسافرتی اعم ازهوایی، زمینی دریایی و دفاتر فروش آنها و واحدهای 
اقامتی، رس��توران ها و غذاخوری ها ، خشکشویی و قالیشویی ها مورد 

پایش قرار می گیرند.

وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی از اج��رای تک نرخی 
کردن ارز در سال 94 در صورت مناسب بودن شرایط 
اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ارز در زمان مناسب 
تک نرخی می شود .علی طیب نیا در پاسخ به پرسشی 
در خصوص اجرای برنامه تک نرخی ارز در س��ال 94، 
اظهار داشت: باید بررسی شود که زمان مناسب برای 
تک نرخی کردن ارز چه زمانی است و سپس اقدامات 
الزم در خصوص اج��رای این طرح را انج��ام داد.وی  
تاکید کرد: شرایط تک نرخی کردن ارز باید در اقتصاد 
کشور فراهم ش��ود تا بتوان این برنامه را اجرایی کرد.

طیب نیا پیش از این گفته بود: دولت خود را متعهد می 
داند سیاست یکسان سازی نرخ ارز را همگام با کنترل 
تورم در یک فرآیند تدریجی اج��را کند. تک نرخی و 
یکسان س��ازی نرخ ارز از جمله اقداماتی است که بعد 
از ایجاد آرامش نس��بی در بازار پول و ارز کشور، قابل 
اجرا خواهد بود.البته ناگفت��ه نماند که هرچند دولت 
یازدهم رویکرد خود برای بازار ارز را تک نرخی کردن 
اعام کرده؛ اما همواره به این نکته نیز تاکید کرده که 
یکسان سازی نرخ ارز طبق برنامه دولت به یکباره انجام 
نخواهد شد؛ بلکه یکسان سازی به تدریج توسط دولت 

اجرایی می شود.

در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن ظرفیت تولید بیش 
از 72 هزار مگاوات ظرفیت تولید ب��رق بزرگترین تولید 
کننده برق در بین کل کشورهای منطقه خاورمیانه بوده و 
قرار است این ظرفیت با سرمایه گذاری های جدید به 100 
میلیوین کیلووات افزایش یابد.با این وجود در کنار احداث 
نیروگاه ه��ای جدید و افزایش ظرفیت تولی��د برق ایران، 
برنامه ریزی های گسترده ای به منظور کاهش وابستگی 
به کاال و تجهیزات خارجی در س��طح صنعت برق انجام 
گرفته اس��ت.از این رو برای نخستین بار در تاریخ صنعت 
برق ایران بدون مش��ارکت ش��رکت های خارجی اولین 
تاسیسات پست بومي 6۳ کیلوولت با ظرفیت 15 مگاولت 
آمپر توسط متخصصان ایرانی طراحی، ساخت، نصب و راه 
اندازی شده است.طرح اولیه این پست برق ایران با ظرفیت 
15 مگاولت آمپر در استان خراسان در حالی ساخته شده 
است که تمامی قطعات و تجهیزات این پروژه از بازارهای 
داخلی تامین شده است.مسعود رجبي در تشریح ساخت 
و بهره برداری از این پروژه جدید برقی، گفت: این پس��ت 
با تجهیزات ایراني ساخته ش��ده و به اولین تجربه ساخت 
پست کمپکت فوق توزیع نیاز به استاندارهاي ملي مربوط 

به این نوع پست ها وجود دارد که در حال تدوین است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ب��ا بیان اینکه اگر 
مردم در س��ال آینده 10 درصد صرفه جویی برق نکنند 
در تابستان اعمال خاموشی اجتناب ناپذیر است، گفت: 
پیش بینی ما این اس��ت که تراز تولید برق در تابس��تان 
حداقل ب��ا ۳هزار مگاوات کس��ری مواجه خواهد ش��د. 
هوشنگ فاحتیان با بیان این مطلب گفت:  در دو سال 
اخیر منابع الزم ب��رای ایجاد و اح��داث نیروهای جدید 
کاهش یافته اس��ت و برای دستیابی به س��رمایه الزم و 
احداث نیروگاه و خطوط انتقال با مشکل مواجه هستیم. 
وی ادامه داد: علی رغم این ش��رایط س��خت و باال بودن 
قیمت تمام ش��ده برق مصرفی که به مردم می فروشیم، 
از ابتدای س��ال 9۳ تا اول دی ماه مجموعا 2هزارو518 
مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار بهره برداری شده است 
و طی برنامه صورت گرفته تاش خواهیم کرد تا قبل از 
تابستان سال 94 ،هزار و14۳ مگاوات نیروگاه جدید نیز 
وارد مدار ش��ود.به گفته فاحتیان از ابتدای سال 9۳ تا 
اول تابستان سال 94 بالغ بر ۳هزار و661 مگاوات نیروگاه 
جدید وارد مدار می شود اما پیش بینی ها از این حکایت 
دارد که در سال آینده حداقل ۳ هزار مگاوات تراز تولید و 
مصرف برق با کسری مواجه خواهد شد که باید بامدیریت 
مصرف و تقاضا پوشش دهیم تا با خاموشی مواجه نشویم.

چک های بین بانکی یا رمزدار بنا به درخواست مشتری 
توسط بانک به عهده یکی دیگر از بانک ها با استفاده از 
رمز صادر می شود. وجه این چک ها به طور نقدی قابل 
پرداخت نیست و باید به حساب متقاضی در بانک مقصد 
واریز شود. هرچند که با توسعه مبادالت الکترونیکی و 
ایجاد شبکه های »ساتنا«و »شبا« استفاده از چک های 
رمزدار به عنوان عاملی تاثیرگذار در کاهش مبادله حجم 
باالی پول نسبت به گذشته کمتر شد؛ اما هنوز هم جزء 
مهمی از شبکه بانکی محسوب می شوند که البته در این 
حالت مواجه با چک های بین بانکی جعلی و تقلبی نیز به 

مانند سایر اوراق بانکی قابل انکار نیست.
اگر چه بنا به گفت��ه بانکداران م��وارد تقلبی چک های 
رمزدار بس��یار اندک اس��ت، ولی به دلیل حساس��یت 
باالی این اوراق اخیرا بانک ها نسبت به رعایت الزامات 
تعیین ش��ده برای وصول این قبیل چک ها که اغلب تا 
پیش از این هم اباغ شده بود، به شعب تحت مدیریت 
خود تذکر داده و خواهان اج��رای تمامی موارد امنیتی 
نس��بت به دریافت چک های بین بانکی شدند. کنترل 
دقیق تر اصالت برگ چک های رمزدار از جمله از طریق 
به کارگیری دستگاه»UV« یکی از مهم ترین مواردی 
است که شعب بانک ها نسبت به رعایت آن ملزم شده اند.

تک نرخی شدن نرخ ارز 
در سال آينده 

خودکفايی  ايران 
درساخت فشار قوی برق

خاموشی برق در سال 
آينده اجتناب ناپذير است

وصول چک های رمزدار 
محتاطانه تر شد



یادداشت
کنسرت موسیقی سنتی ایرانی گروه سپند، هفتم و هشتم اسفند امسال در هنرسرای خورشید 
اصفهان برگزار می شود.  این گروه  به سرپرستی محمود شیرویه و با آواز محمدرضا داوطلب در 
دو شب متوالی در هنرسرای خورشید قطعاتی از موسیقی سنتی ایرانی را  اجرا می کند. برنامه 
گروه موسیقی سپند در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 19 بعدازظهر در  هنرسرای  خورشید 

برگزارمی شود.

5
هفتیادداشتکنسرت موسیقی سنتی گروه سپند درهنرسرای خورشید برگزار می شود

از 5 تا 25 اسفند ماه بر صحنه می رود؛ 

 »چند درجه سوءتفاهم در مقیاس 
اتللو« در تاالر هنر اصفهان 

زاین�ده رود: نمایش»چن��د درج��ه س��وءتفاهم در مقیاس 
اتلل��و«کاری از گ��روه تئات��ر دیگ��ر، نوش��ته محس��ن رهنم��ا 
و ب��ه کارگردان��ی محمدرض��ا تراب��ی در ت��االر هن��ر وابس��ته 
 به س��ازمان فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری اصفهان ب��ر صحنه

 می رود. 
کارگردان نمای��ش با بیان این مطل��ب در رابطه با داس��تان این 
نمایش افزود: این نمایش به صورت مونولوگ کار شده و داستان 
بازیگر نقش اتللو در طول اجرای کار است. او قدرت تفکیک مسیر 
زندگی و نقش��ی که بازی می کند را از دست می دهد و دچار سوء 
تفاهم و بدبینی می ش��ود.محمدرضا ترابی افزود: در این نمایش 
تالش بر این ش��ده تا تماش��اگردر طول تجربه ای متفات و دقیق  
درگیر فضای کارش��د و ایماژهای متعدد و متنوعی در طول اجرا 

برای او ایجاد شود.
 دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: مشاور کارگردان، طراح صحنه 
و لباس، حبیب اهلل دانش.  دستیارکارگردان، معین الدین عشاقی.

پرند اعالیی، مدیر صحنه. مریم بابایی، دستیاران صحنه. یوسف 
مبصریان ، روح اهلل جمش��یدی، عباس آصفی، محمد مختاری، 
مدیر تبلیغات. امیر پیرس��تانی، س��اخت و اجرای دکور. محسن 
علیپور، امور تبلیغات.دالور خسرونیا، سعید دخیل علیان، حامد 
جزینی، فرید قراچه، امیر رضا تق��ی زاده، طراح گرافیک مکتب 
تهران. سعید رضوانی، خبر و رسانه. مریم قدسیه، افسانه شفیعی، 
عکس،خس��رو خالقی.تنظی��م افکت، مریم فیضی و موس��یقی ، 

انتخابی.
شایان ذکر است؛ نمایش »چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اتللو« 
هر روز از 5 تا 25 اسفند ماه به جز شنبه ها در سالن کوچک تاالر 

هنر اصفهان بر صحنه می رود.

هفته های گردشگری محله های 
قدیمی، هویت بخش است

 معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان، برگزاری هفته های 
گردشگری محالت را اقدامی بس��یار ارزنده توصیف کرد و گفت: 
ادامه این برنامه در نهایت به تقویت هویت ملی منجر می ش��ود. 
علی قاس��م زاده برگزاري هفته های گردشگری محالت را اقدام 
مبتکرانه کمیته گردشگری شهرداری اصفهان دانست و افزود: این 
برنامه سبب می شود تا نسل امروز در یک فضای گذشته تاریخی 
و فرهنگ و تمدن ایرانی قرار بگیرد و با پیشینه خود بیشتر آشنا 
شوند. وی به نخستین هفته گردش��گری محالت اصفهان که در 
محله حسن آباد برگزار شد اش��اره و با مقایسه آن با دومین هفته 
گردشگری که در محله علیقلی آقا در حال برگزاری است گفت: به 
دلیل بازدید شهروندان از فضاها و عناصر تاریخی موجود در محله 
علی قلی آقا همچون مسجد قدیمی، ذکر خانه و حمام علیقلی آقا، 

دومین هفته گردشگری ملموس تر و زنده تر برگزار شد.

    زاینده رود: اس��امی برندگان 
هش��تاد و هفتمی��ن دوره از 
جوایز اسکار در س��الن نمایش 
دالب��ی هالیوود، ل��س آنجلس 
اعالم و فیلم »م��رد پرنده ای« 
س��اخته »آلخان��درو ایناریتو« 
 برن��ده جای��زه بهتری��ن فیلم 

شد.
آکادم��ی عل��وم و هنره��ای 
سینمایی اسامی برندگان هشتاد 
و هفتمین دوره از جوایز اسکار را 

به شرح زیر اعالم کرد: 
بهترین فیلم: 

»مرد پرنده ای« 
بهترین بازیگر مرد نقش اصلی: 

»ادی ردمین« ب��رای »تئوری 
همه چیز« 

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: 
»جی.کی.سیمونز« برای »ضربه 

شالق« 
بهتری�ن بازیگ�ر زن نق�ش 

اصلی: 
»جولین م��ور« ب��رای »هنوز 

آلیس« 
بهترین بازیگر زن نقش مکمل: 

»پاتریش��یا آرک��ت« ب��رای 
»بچگی« 

بهترین فیلم بلند انیمیشن: 
»قهرمان ب��زرگ ۶« س��اخته 
دان هال، کریس ویلیامز و روی 

کانلی 
بهترین فیلمبرداری: 

»مرد پرنده ای« 
بهترین طراحی لباس: 
»هتل بزرگ بوداپست« 

بهترین کارگردانی: 
آلخان��درو اینارتیو ب��رای »مرد 

پرنده ای« 
بهترین فیلم بلند مستند: 

»شهروند چهار« س��اخته لورا 
پوتراس، ماتیلد بونوفوی و درک 

ویلودسکی 
بهترین مستند کوتاه: 

»خط بحران، کهنه کاران نشر 
یک« ساخته الن گوزنیرگ کنت 

و دانا پری 
بهترین تدوین: 

»ضربه شالق« 
بهترین فیلم خارجی زبان: 

»آیدا« از لهستان 
بهترین گریم چهره و آرایش مو: 

»هتل بزرگ بوداپست« 
بهترین موسیقی فیلم: 
»هتل بزرگ بوداپست« 

بهترین ترانه فیلم: 
»پیروزی« در فیلم »سلما« 

بهترین طراحی تولید: 
 »هتل بزرگ بوداپست« 
بهترین انیمیشن کوتاه: 

»جشن« ساخته پارتیک آزبورن 
و کریستینا رد 

بهترین فیلم کوتاه: 
»تم��اس تلفنی« س��اخته مت 

کرکبای و جیمز لوکاس 
بهترین تدوین صدا: 

»تک تیرانداز آمریکایی« 
بهترین میکس صدا: 

»ضربه شالق« 
بهترین جلوه های ویژه: 

»بین ستاره ای« 
بهترین فیلمنامه اقتباسی: 

»بازی تقلید« نوشته گراهام مور 
بهتری��ن فیلمنام��ه اصل��ی یا 

غیراقتباسی: 
»مرد پرنده ای« نوشته آلخاندرو 
ایناریتو ، نیکالس جیاکوپون و 
آلکساندر دیلناریس و آرماندو بو 
مراسم هشتاد و هفتمین دوره 
جوایز اس��کار با اج��رای »نیل 
پاتری��ک هری��س«، در س��الن 
نمایش دالبی، هالیوود اند هایلند 

برگزار شد.

    مجموع��ه نامه های نیما یوش��یج 2۶ س��ال پس از 
نخس��تین انتش��ار، برای دومین نوبت این بار توسط 

انتشارات نگاه منتشر شد.
مجموعه کاملی از نامه های نگاشته شده توسط نیما 
یوشیج که توسط سیروس طاهباز گردآوری و تدوین 

شده از سوی نشر نگاه منتشر شد. 
زنده یاد س��یروس طاهباز برای نخس��تین نوبت در 
انتش��ارات دفترهای زمان��ه و در س��ال 1۳۶۸ برای 
نخستین بار این نامه ها را منتشر کرده بود و نشر نگاه، 
به تازگی و برای دومین نوبت این مجموعه را منتشر 

کرده است. 

س��یروس طاهب��از نویس��نده و مترج��م ایرانی بین 
س��ال های 1۳۴9 تا 1۳5۷ هجری شمسی، مدیریت 
انتش��ارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
را بر عهده داش��ت و همچنین با انتش��ار نش��ریه ای 
به نام آرش در ده��ه چهل برخی از درخش��ان ترین 
 آثار ادبی ایران را از س��وی خالقان آنه��ا به دید مردم 

می رساند. 
طاهباز از همان دوران به گردآوری و نس��خه برداری 
و تدوی��ن آثار نیما یوش��یج پرداخت که بس��یاری از 
نسخه های خطی آن ناخوانا و فرس��وده بود و تنها به 
کوشش فراوان طاهباز برای ادبیات فارسی باقی ماند. 

وی به دلیل شدت عالقه اش به نیما و بنا بر وصیتش 
پس از مرگ نیز در کنار نیما یوشیج و در خانه وی در 

یوش دفن شد. 
طاهباز در زم��ان حیات خود عالوه ب��ر این مجموعه 
بیش از هفتاد عنوان کتاب دیگر را نیز تالیف و ترجمه 

کرده بود. 
نشر نگاه در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب عنوان 
داشته است: پس از گذشت سی سال از خاموشی نیما 
و ملّی شدن آثار او عده ای از جمله فرزند او در گوشه 
و کنار آثاری از نیما را که پیش تر توس��ط س��یروس 
 طاهباز نس��خه برداری ش��ده بود به نام خود منتشر 

کردند. 
ایش��ان به انگیزه های صرفا مادی و به سودای توجیه 
این اقدامات س��عی ک��رده تا ب��ا خدش��ه دار کردن 
کوشش های توان فرسای سیروس طاهباز در انتشار 
آثار نیما، زمینه را برای فروش نس��خه های »به ظاهر 
جدیدی« از این آثار فراهم کنند. با مقایسه کتاب هایی 
که طاهباز از نیما منتشر کرده است با نسخه های دیگر 
درمی یابیم که این آثار قریب ب��ه اتفاق کپی برداری 
شده از نس��خه هایی هستند که او طی س��الیان دراز 
منتش��ر کرده بود. اندک مطالبی که توسط دیگران 
به این کتاب ها افزوده یا از آنها کاس��ته شده است در 
بس��یاری از موارد چنان س��اختگی و مجعول به نظر 
می رس��ند که صحت آنها را با تردید ج��دی روبه رو 

می سازد. 
یادآوری می شود انتشارات نگاه پیش از این »مجموعه  
اشعار نیما یوش��یج« و »درباره  هنر و شعر و شاعری« 
وی را نیز به کوش��ش س��یروس طاهباز پیش از این 

منتشر کرده است. 
کت��اب »نامه ه��ا« از مجموعه آثار نیما یوش��یج، در 
اولین چاپ خود از س��وی انتش��ارات ن��گاه با ۷5۸ 
 صفح��ه و قیم��ت ۴۰۰۰۰ توم��ان منتش��ر ش��ده 

است.

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی در نامه ای ب��ه محمدباقر 
نوبخت، رییس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، خواستار 
تخصیص زودت��ر از موعد بودجه نمایش��گاه کتاب تهران 
شد.حدود س��ه ماه به آغاز بیست و هش��تمین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران زمان باقی مانده است. .هر چند پس 
از گذش��ت یکی دو ماه از پایان دوره پیشین این نمایشگاه 
زمزمه هایی در میان مدیران ارش��اد مبنی بر تغییر مکان 
نمایشگاه از مصلی به محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
ش��نیده می ش��د و علی جنتی به عنوان موافق اصلی این 

انتقال بر این جابه جایی تأکید داشت و حتی چندین بازدید 
نیز از مکان سابق نمایش��گاه کتاب تهران انجام شد،  اما در 
نهایت در پایان ش��ش ماهه نخست س��ال تصمیم بر این 
شد که نمایشگاه که سال  هاس��ت خانه به دوش است،  در 
همان مصلی امام خمینی)ره( برگزار ش��ود.این روزها که 
شورای سیاس��ت گذاری و ش��ورای برنامه ریزی نمایشگاه 
در حال ترسیم نقشه راه دوره بیست و هشتم است ، بیش 
از هر چیز بودجه، ذهن مسووالن را به خود مشغول کرده 
است . بودجه ای که حسابی کمبود دارد. بنا به گفته محمود 

آموزگار ، س��خنگوی شورای سیاس��ت گذاری نمایشگاه ، 
بودجه پیش بینی ش��ده برای نمایش��گاه کتاب در الیجه 
پیشنهادی به مجلس ۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
است؛ در حالی که اگر بخواهیم نمایشگاه کتاب در سال 9۴ 
را به شکل سال گذشته برگزار کنیم،  بیش از  دو برابر این 
رقم نیاز داریم.طبیعی است که وزارت ارشاد برای جبران این 
کسری بودجه دست به کار شده و ضمن کاهش هزینه های 
برگزاری نمایشگاه بر درآمدزایی از محل نمایشگاه کتاب به 

منظور جبران بخشی از کمبود بودجه تأکید داشته باشد.

پس از 2۶ سال؛

نامه نگاری علی جنتی به نوبخت برای نمایشگاه کتاب تهران

»نامه ها«ی نیما یوشیج تجدید چاپ شد
 جایزه بهترین فیلم به 
»مرد پرنده ای« رسید
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آگهي احضارمتهم مجهول المكان
 با توجه به رضايت شاكي وعدم پيگيري وي و داشتن جنبه عمومي جرم و مجهول المكان

پرونده  در  كه  ميگردد  اعالم  به مشارااليها  متهم خانم سكينه عمله دره شوري  بودن 
كالسه 930823ك102 موضوع شكايت آقاي پرويز رستمي همگيني فرزند حاجي آقا، 
نامبرده متهم است به ارتكاب بزه مزاحمت تلفني و توهين از طريق ارسال پيامك؛ لذا 
جهت  گردد  مي  ابالغ  مشاراليه  به  كيفري  دادرسي  آيين  قانون   180 ماده  اجراي  در 
دفاع از اتهام انتسابي براي جلسه رسيدگي روز شنبه 1394/1/15 ساعت 9 صبح  در 
صادر  مقتضي  وحكم  رسيدگي  غيابًا  صورت  اين  غير  در  گردد0  حاضر  دادگاه  اين 
خواهد شد. محمدمحسني اژيه - دادرس شعبه 102 دادگاه عمومي )جزائي( دادگستري 

شهرستان شهرضا   
مزایده 

12/44 اجرای احكام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزايده ای با مشخصات 
بانو شمس  عليه  اكبرشاهی  سپهر  له   920578 كالسه  پرونده  نمايد:  برگزار   زير 

محمد  عليدوستی،  مرجان  ميرسجادی،  حميد  سيد  ميرسجادی،  سيدعلی  عاليی،  شاه 
اكبرشاهی.  از ساالر  قيموميت  به  نسرين شاه عاليی  نسرين شاه عاليی،  عليدوستی، 
مورد مزايده: آپارتمان مسكونی به شماره پالك ثبتی 5312/46 بخش 4 ثبت اصفهان به 
مساحت اعيانی 137 مترمربع واقع در طبقه همكف با حياط مشاعی 43 فرعی و پاركينگ 
و اطاق نگهبانی 44 فرعی به انضمام انباری قطعه 13 تفكيكی به مساحت 8/71 مترمربع 
واقع در طبقه تحتانی با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون 
تملك آپارتمانهاست در يك مجموعه 36 واحدی در شش طبقه شامل پاركينگ، همكف 
البی و طبقات باال آپارتمانهای مسكونی با ساختمانی از اسكلت بتونی دارای سيستم 
تلفن مستقل. سهم آقای  شوفاژ و كولرآبی و اشتراكات آب و گاز مشترك و برق و 
سپهر اكبرشاهی 7/5 مشاع به استثنای ثمنيه اعيانی از 72 حبه. ارزش مورد مزايده: 
مسكونی  مجتمع   - نياسرم  مادی   - بزرگمهر  خ  ملك:  محل  ريال.   3/720/000/000
مداين - طبقه همكف - واحد46. زمان: 1393/12/20 ساعت 10 صبح چهارشنبه. مكان 
مزايده: اصفهان - خ نيكبخت - دادگستری كل اصفهان - طبقه اول - اتاق103- اجرای 
از مزايده  قبل  توانند 5 روز  احكام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان. طالبين خريد می 
با سپردن %10  و  ديدن كرده  ياد شده  به نشانی  از ملك  اجرا  اين  با  ضمن هماهنگی 
ارزش آن به شماره حساب 2171290210008 بانك ملی دادگستری اصفهان و ارائه 
فيش به اين اجرا در جلسه مزايده شركت كنند. مزايده از قيمت پايه شروع می شود. 
 پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.م الف:33536 مدير اجرای احكام 

شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ رای 

مرجع   1579/93 كالسه:   93/10/30-1894 قرار:  شماره   93/10/29 تاريخ:   12/50
نشانی:  ورپشتی  مؤمنی  حسين  خواهان:  اختالف  حل  شورای   14 شعبه  رسيدگی: 
اصفهان – ملك شهر – خ مطهری – كوچه42- پالك12 خوانده: ابراهيم بنائيان نشانی: 
مجهول المكان خواسته: الزام به انتقال سند رسمی خودرو شورا با عنايت به محتويات 
به صدور رای می نمايد. رای  مبادرت  ذيل  به شرح  و  اعالم  را  پرونده ختم رسيدگی 
به طرفيت  اختالف: در خصوص دعوی خواهان حسين مومنی ورپشتی  شورای حل 
خوانده ابراهيم بنائيان به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو پرايد به شماره 
انتظامی 24-575ب23 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنايت به محتويات پرونده 
خودرو،مالحظه  مالك  آخرين  خصوص  در  انتظامی  مرجع  از  آمده  عمل  به  استعالم 
قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان و همچنين خوانده علی رغم ابالغ قانونی ماده 
دعوای  ننموده شورا  ارسال  دفاعيه ای  اليحه  و  ندارد  در جلسه رسيدگی حضور   73
لذا به استناد ماده 198 قانون آيين دادرسی  مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده 
10و219و220و221و223و225  مواد  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
بنائيان به حضور در دفترخانه اسناد  ابراهيم  قانون مدنی حكم بر محكوميت خوانده 
رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجديد نظرخواهی 
در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:32978 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

12/51 كالسه پرونده: 93-824 شماره دادنامه: 1582-93/9/29 مرجع رسيدگی: شعبه 
يازدهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی تباشيری اصفهانی نشانی: سه راه 
سيمين – مجتمع آرش – طبقه چهارم – واحد402 وكيل: فرزانه طباطبايی فخار نشانی: 
سه راه سيمين – مجتمع آرش – طبقه چهارم – واحد402 خوانده: بهنود لركی نشانی: 

مشورتی  نظريه  اخذ  و  پرونده  محتويات  به  عنايت  با  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان 
مينمايد.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  رسيدگی  ختم  اعضا شورا 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای مهدی تباشيری اصفهانی 
به خواسته مطالبه مبلغ  بهنود لركی  آقای  به طرفيت  با وكالت فرزانه طباطبايی فخار 
انضمام  به  بانك صادرات  عهده  به  به شماره 863094  ريال وجه چك   50/000/000
يد  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتويات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسيدگی حضور نداشته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه پسندی 
دعوی  لذا  ننموده  ارايه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در 
خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و 165/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و هزينه نشر آگهی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چك موصوف )92/4/1( تا تاريخ اجرای حكم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نمايد رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديد نظرخواهی در 
 محاكم عمومی حقوقی اصفهان ميباشد.م الف:32982 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو

شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

12/52 شماره: 93-521 به موجب رای شماره 630 تاريخ 93/9/29 شعبه 26 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه عليرضا قاسمی به 
نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 255/000 ريال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخير 
و تاديه از تاريخ 1390/6/1 لغايت زمان وصول آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی در 
حق محكوم له ابراهيم قرهی قهی به نشانی اصفهان – خ حكيم – بازار باغ قلندرها – 
جنب سرای ستوده – پخش آسيا و پرداخت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد يا مالی 
معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتی كه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی 
 خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:32985 

شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/53 شماره: 92-1646ش/9 به موجب رای غيابی شماره 343 تاريخ 93/3/4 شعبه 
نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محسن 
قائينی به نشانی مجهول المكان  محكوم است به پرداخت مبلغ 13/400/000 ريال وجه 
يك فقره چك به شماره 357249 مورخ 92/12/20 به عهده بانك ملت بابت اصل خواسته 
قانونی و  تعرفه  دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق  بابت هزينه  ريال  مبلغ 108/000  و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )92/12/20( لغايت زمان اجرای 
با  اصفهانی  نيلوفری  اصغر  له  محكوم  در حق  مركزی  بانك  نرخ شاخص  طبق  حكم 
مجتمع   – جنب پمپ بنزين   – وكالت فرزانه طباطبايی فخار به نشانی سه راه سيمين 
آرش – طبقه چهارم – واحد402 و همچنين پرداخت مبلغ نيم عشر بابت حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف: 32990 شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

7 شورای  شعبه   93/8/8 تاريخ   1384 رای شماره  موجب  به  شماره:890/93   12/54
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه احمد پوربلورچيان 
بابت  ريال   16/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  مجهول المكان   نشانی  به 
پرداخت هزينه  دادرسی و  بابت هزينه  ريال  مبلغ 150/000  پرداخت  اصل خواسته و 
كارشناسی به مبلغ 700/000 ريال در حق محكوم له محمد مهدی طاليی فر به نشانی 
خيابان امام خمينی – شهرك كوثر – بلوار سلمان فارسی – بلوك518 و پرداخت نيم 
عشر اجرايی. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، 

محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد، صريحا 

اعالم نمايد.م الف:32992 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
 ابالغ رای 

رسيدگی:  مرجع   93/10/25-1816 دادنامه:  شماره   1207-93 پرونده:  كالسه   12/55
شهيد  اتوبان  نشانی  ميرزايی  آسيه  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8 شعبه 
 – كوچه106- كوچه سعادت وكيل: محمد مشاوری نشانی سه راه سيمين   – خرازی 
خيابان جانبازان – مجتمع تجاری گل رز – ط2- واحد4 خواندگان: 1- ابراهيم ميرطالئی 
 نشانی خ امام خمينی – پشت پارك قلمستان – كوچه هجدهم – درب آخر 2- احمد برسان 
نشانی مجهول المكان  به  هر سه  كريمی  نريمان   -4 فرزند جبار  پسندی  اميد شاه   -3
خواسته: الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی يكدستگاه خودروی 
سواری به شماره انتظامی 645ب88ايران51 مقوم به پنجاه ميليون ريال به انضمام مطلق 
خسارات دادرسی گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای 
 محترم شورا ضمن ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خانم آسيه ميرزائی 
 با وكالت آقای محمد مشاوری به طرفيت آقايان 1- ابراهيم ميرطالئی 2- احمد برسان 
3- اميد شاه پسندی 4- نريمان كريمی به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه 
645ب88ايران51  انتظامی  شماره  به  سواری  خودروی  دستگاه  يك  رسمی  انتقال   و 
و  اسناد  به  توجه  با  دادرسی  انضمام مطلق خسارات  به  ريال  ميليون  پنجاه  به  مقوم 
در جلسه  اول  اظهارات وكيل خواهان و خوانده رديف  و  پرونده  و محتويات  مدارك 
رسيدگی و باالخص مالحظه بيع نامه ابرازی مورخ 93/2/15و89/8/29 و اقرار صريح 
مبلغ  به شخص خواهان و  را  اينكه خودروی مورد دعوا  بر  اول مبنی   خوانده رديف 
آن را به صورت كامل دريافت داشته و برابر استعالم انجام پذيرفته از شعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی سنندج نيز مشخص گرديد كه مالك رسمی خودرو خوانده رديف سوم 
توقيف  بر  مبنی  موقت  دستور  دادخواست   93/3/25 مورخ  ابرازی  دادخواست   برابر 
پالك خودروی متنازع فيه را به علت اينكه خودرو را واگذار نموده است دانسته و بدين 
 ترتيب برای شورا واگذاری خودرو از ناحيه مالك اصلی خودرو محرز می باشد و با 
عنايت به اينكه اسناد خودرو شامل بيمه نامه و كارت آن نزد خواهان می باشد و ساير خواندگان 
 نيز عليرغم ابالغ قانونی در محل شعبه حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه نيز ابراز ننموده اند

و دعوی مصون از ايراد باقی مانده است لذا شورا به استناد ماده 100 قانون مدنی و 
515و519و522و198 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده رديف سوم 
 به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو الدز موبيل كاتالس

نشر  هزينه  و  دادرسی  هزينه   215/000 پرداخت  و  645ب88  انتظامی  شماره   به 
اعالم می نمايد  قانونی در حق خواهان صادر و  تعرفه  آگهی و حق الوكاله وكيل طبق 
اعالم  و  قرار رد دعوی صادر  ماده 84  بند 4  استناد  به  به ساير خواندگان   و نسبت 
 می گردد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه 
حقوقی  عمومی  محاكم  در  تجديدنظرخواهی  قابل  آن  از  پس  روز  بيست  ظرف   و 
حل  شورای  دو  شماره  مجتمع  حقوقی  هشتم  شعبه  م الف:32997  می باشد.  اصفهان 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسيدگی:  تاريخ   92/11/15-2023 دادنامه:  شماره   1479-93 پرونده:  كالسه   12/56
اصفهان خواهان: منصور  اختالف  93/10/20 مرجع رسيدگی: شعبه 13 شورای حل 
تركی نشانی اصفهان – خ سروش – باالی شركت تعاونی مرغ خوانده: شاهپور سهرابی 
نشانی مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين 
شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا 
قاضی شورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد. رای 
شاهپور  آقای  طرفيت  به  تركی  منصور  آقای  دادخواست  درخصوص  شورا:  قاضی 
شماره  به  چك  فقره  يك  وجه  ريال   12/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  سهرابی 
خسارت  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  بهارستان  شعبه  سپه  بانك  عهده   959047
تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه چك از ناحيه 
بانك محال عليه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی مورخه 93/10/20 
از مديونيت صادر كننده و  اينكه اصل سند تجاری در يد دارنده چك حكايت  نظر به 
از  دليلی كه حكايت  ناحيه خوانده  از  اينكه  به  نظر  و  دارد  ذمه وی  اشتغال  در  ظهور 
پرداخت وجه چك  نمايد ارائه نگرديده فلذا با توجه به نظريه مشورتی اعضا شورا به 
شرح صورتجلسه مورخه 93/10/20 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دين 

قانون  از  قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310و311و313  به ماده 11  و مستندا 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجتمع تشخيص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چك و مواد 198و519و522 از قانون آيين دادرسی مدنی حكم به محكوميت خوانده 
تاخير و  پرداخت خسارت  و  بابت اصل خواسته  ريال  مبلغ 12/000/000  پرداخت  به 
تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان اجرای حكم براساس شاخص اعالمی از ناحيه 
بانك مركزی و پرداخت 160/000 ريال هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست روز پس از آن قابل واخواهی در اين 
شعبه می باشد.م الف:32999 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

ابالغ رای 
زاده  بايگانی: 93-1557 خواهان: مهدی سربلوك  دادنامه:2048 شماره  12/57 شمار 
انتهای  شماره27-   – ها  شيروانی  كوچه   – نشاط  خيابان   – اصفهان  نشانی  هرندی 
برزگر  مهدی   -2 برزگر  قاسم   -1 خواندگان:  پالك34   – فرشادی  شهيد  بست  بن 
های  شماره  به  چك  فقره  دو  وجه  مطالبه  خواسته:  مجهول المكان  نشانی  به  دو  هر 
637399-90/5/30و637398-90/6/30 گردشكار: شورا با عنايت به محتويات پرونده 
قاضی  رای  می نمايد.  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم  را  ختم رسيدگی 
شورا: در خصوص دعوی مهدی سربلوك زاده هرندی به طرفيت قاسم و مهدی برزگر 
های به شماره  فقره چك  دو  وجه  ريال  ميليون  چهار  و  مبلغ سی  مطالبه   به خواسته 
مطلق  انضمام  به  ايران  بانك  پست  عهده  به  637399-90/5/30و90/6/30-637398 
با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان  خسارت قانونی 
ذمه  اشتغال  در  ظهور  كه  عليه  محال  بانك  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  صدور  و 
ابالغ  با  خواندگان  اينكه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خواندگان 
انتظار كافی در جلسه حضور نيافته و هيچگونه اليحه  قانونی از طريق نشر آگهی و 
ارايه  به دعوی خواهان  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  و محكمه  دفاعيات مستند  و 
310و313و307و315  مواد  به  مستندا  و  دانسته  ثابت  را  مطروحه  دعوی  لذا  ننموده 
قانون تجارت 198و515و519و522 قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 34/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 245/000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
خواهان  در حق  حكم  اجرای  تاريخ  تا  چكها  تاريخ سررسيد  از  تاديه  تاخير  خسارت 
صادر و اعالمی می نمايد رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اعتراض در محاكم محترم عمومی  قابل  از آن  در همين مرجع و ظرف 20 روز پس 
حقوقی اصفهان می باشد.م الف:33001 شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

12/58 كالسه پرونده: 93-405 شماره دادنامه: 1706-93/9/23 مرجع رسيدگی: شعبه 
13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مرتضی كاظم پور وكيل: حميد صالحی نشانی 
اصفهان – خيابان پروين – جنب مسجدالرسول – ساختمان برنا – طبقه سوم – واحد9 
خواندگان: 1- شركت شاهين دژ اسپادانا نشانی شاهين شهر – شهرك گلديس – فاز 
واحد16، 2- مجتبی بهادرانی نشانی  طبقه اول –  مجتمع تجاری اداری كوثر –  يك – 
مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه حواله با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد: در خصوص دعوای حميد صالحی به 
وكالت از آقای مرتضی كاظم پور به طرفيت 1- شركت شاهين دژ اسپادانا 2- مجتبی 
بهادرانی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه دو فقره چك به شماره های 
انضمام  به  سپه  بانك  عهده  به  91/3/20و91/4/20  تاريخهای  به  181796و181797 
مطلق خسارات قانونی با عنايت به بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
از  خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی و مصون ماندن خواسته 
هرگونه تعرض و تكذيب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به 
استناد مواد 198و515و519و522 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل 
تعرفه  مبنای  بر  وكيل  حق الوكاله  و  دادرسی  هزينه  بابت  ريال   295/000 و  خواسته 
قانونی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكها لغايت تاريخ وصول 
كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران بر 
عهده اجرای محترم احكام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای صادره 
غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در اين شورا و 
ظرف بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظر خواهی در دادگاههای 
اختالف  عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:33004 شعبه 13 حقوقی شورای حل 

شهرستان اصفهان 
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 مدال طالی قهرماني کشور 
بر گردن نونهال اصفهانی

سه شنبه ؛ آغاز تمرینات 
ذوب آهن

    زاینده رود:  دیداری تدارکاتی برای سبز پوشان ذوب آهن اصفهان برگزار 
می شود. به گزارش زاینده رود، به نقل از باشگاه ذوب آهن، با نظر کادر فنی تیم 
فوتبال ذوب آهن، اعضای این تیم که در مصاف با سپاهان به تساوی یک- یک 

دست یافتند به مدت سه روز استراحت خواهند داشت. 
دور جدید تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن از روز س��ه شنبه پنجم اسفند، در 

ورزشگاه ملت اصفهان از سر گرفته خواهد شد. 
ش��اگردان یحیی گل محمدی برای حفظ ش��رایط آمادگی خود روز جمعه 
۸ اسفند از ساعت ۱۶در دیداری دوس��تانه در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف 

صبای قم می روند. 
الزم به یادآوری اس��ت تیم ذوب آهن در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ 
برتر روز جمعه، پانزدهم اسفند از س��اعت ۱۶:۳۰ میزبان تیم سایپای البرز 

خواهد بود.

 زاین�ده رود: »فاطم��ه جزین��ي« صاح��ب م��دال ط��ا ی رقابت هاي 
 ووش��وي قهرماني بانوان کش��ور در فرم چانگ چوان رده س��ني نونهاالن

  شد.
به گزارش  زاینده رود به نقل از فدراسیون ووشو، رقابت هاي ووشوي قهرماني 
بانوان کشور در رده هاي سني نونهاالن، نوجوانان و جوانان روز یكشنبه در 

سالن امام خمیني )ره( کرمانشاه آغاز شد. 
در این پیكارها بیش از ۱۵۰ تالوکار به رقابت مي پردازند و در ساندا نیز ۹۴ نفر 

در رده سني جوانان مبارزه مي  کنند. 
تاکنون رقابت هاي فرم چانگ چوان رده سني نونهاالن به پایان رسیده است 
که در آن کفاطمه جزیني  از اصفهان با امتیاز ۹،۳۰ بر سكوي نخست ایستاد. 
حدیث امیري از ایام با امتیاز ۹،۲۵ دوم شد و نازنین بازدار از چهارمحال و 

بختیاري با ۹،۱۴ برسكوي سوم ایستاد.

 رقابت های کشتی فرنگی
 قهرمانی کشور

بوالحس��ن ایلچ��ی کبی��ر پیشكس��وت   گرامیداش��ت ا
 کش��تی ناش��نوایان ب��ا قهرمان��ی تی��م اصفه��ان ب��ه پایان

 رسید.
 به گ��زارش زاین��ده رود ، به نق��ل از پایگاه خب��ری اداره کل 
ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان، مس��ابقات کش��تی 
قهرمان��ی کش��وربا گرامیداش��ت ابوالحس��ن ایلچ��ی کبیر 
پیشكس��وت کش��تی ناش��نوایان در س��الن کش��تی در 
حالی ب��ه پای��ان رس��ید . در ای��ن ماس��ابقه ، تی��م اصفهان 
بر س��كوی نخس��ت ایس��تاد و تی��م ه��ای فرنگ��ی  البرز و 
 خراس��ان رض��وی  ب��ه ترتی��ب در مكان ه��ای بع��دی قرار 

گرفتند.
تیم کش��تی فرنگی اصفهان در این رقابت ها  سه نشان طا ، و 

یک برنز به دست آورد .
در وزن 7۱ کیلوگ��رم  مجید توکلی، در دس��ته۸۵ کیلوگرم، 
حجت رحیم��ی  و در وزن ۱۳۰ کیلوگرم حس��ین ناصری هر 
 مقام اول اوزان ذکر ش��ده را برای اس��تان اصفهان به دس��ت

 آوردند.
در دس��ته۵۹ کیلوگرم  نی��ز علیرض��ا دانش��ور دیگرفرنگی 
حس��ینی  فریبرزح��اج  هم��راه  ب��ه  اصفهان��ی  کار 
لب��رز مق��ام س��وم مش��ترک را ب��ه دس��ت  از اس��تان ا

 آورد. 
ای��ن مس��ابقات در کش��تی آزاد نی��ز پیگی��ری ش��د و 
س��امان اس��ماعیل پ��ور آزاد کار اصفهان��ی در دس��ته7۴ 
کیلوگ��رم  مق��ام س��وم مش��ترک را ب��ه هم��راه س��جاد 
 حقی پ��ور کش��تی گی��ری از اس��تان کرمانش��اه به دس��ت
 آورد.گفتنی اس��ت در بخش تیمی مس��ابقات کش��تی آزاد 
ناشنوایان کش��ور تیم های  کرمانش��اه ،تهران و مازندران  به 

ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.
چهل و یكمین دوره مس��ابقات قهرمانی کش��ور آزاد و فرنگی 
بزرگساالن ناش��نوایان جام گرامیداش��ت پیشكسوت ارزنده 
پهلوان ابوالحسن ایلچی کبیر ، دوم اسفند ماه ۹۳ با حضور ۱۶۵ 
 کشتی گیر از ۱۹ استان در سالن مسابقات فدراسیون برگزار

 شد.

شایعات عجیب اطراف پرسپولیس

 علی دایی جانشین درخشان
 می شود!

این یک سرگیجه بزرگ است که دامان پرسپولیس را گرفته و 
رها نمی کند. با اینكه محمدحسین نژادفاح رسماً اعام کرده 
مذاکراتی با برانكو ایوانكوویچ و افش��ین قطبی داشته اما او هر 

روز با تغییر حرف هایش، مسائل جدیدی را مطرح می کند.
پس از آن که برانكو گفت بعد از یک دوره مذاکره کوتاه مدت، 
دیگر حرفي با مس��ئوالن باش��گاه پرسپولیس نداش��ته و به 
کش��ور کرواس��ي برگش��ته، خیلي ها به درس��تي حرف هاي 
نژادفاح ش��ک کردند، به خصوص ک��ه او از افش��ین قطبي 
به عنوان گزینه س��وم خ��ود یاد ک��رد، در حالي ک��ه قطبي 
نیز از لی��گ کش��ورهاي عرب��ي پیش��نهاداتي دریافت کرده 
و حض��ورش در ام��ارات، بي دلیل نیس��ت اما حاال ش��ایعات 
جالبي ش��نیده مي ش��ود؛ ش��ایعاتي که دلیل بروز آن، عدم 
مدیریت صحیح اخبار توس��ط مدیر جدید باشگاه بود. اولین 
 مس��ئله، از بازگش��ت دوباره علي دایي به پرس��پولیس خبر

 مي داد.
گویا نژادفاح که سابقاً اخراج و برکناري یكباره دایي را امري 
غیرطبیعي و ضربه زننده به پرسپولیس عنوان کرده بود، بدش 
نمي  آید دایي را دوباره روي نیمكت پرسپولیس ببیند. در کنار 
دایي، ماج��راي مربیگري همزمان مه��دي مهدوي کیا و علي 
کریمي نیز شنیده مي ش��ود. فردي به نام اسكندري که حاال 
نقش مدیریتي در گمرک غرب کش��ور دارد و روزي به عنوان 
یكي از کارمندان باش��گاه در تهران هم��كاري مي کرد نیز به 
دوستانش خبر داده است باش��گاه در حال مذاکره با مصطفي 

دنیزلي است.
در کن��ار این همه س��وژه، ح��رف از منص��ور ابراهی��م  زاده و 
ی��ک گزین��ه دیگ��ر داخلي ب��ه گ��وش مي رس��د. همچنین 
فرش��اد پیوس هم ش��انس خود را امتحان مي کند تا ش��اید 
براي مدتي کوتاه، س��رمربي پرس��پولیس و جانش��ین حمید 
درخش��ان ش��ود. او حتي قص��د دارد در صورت رس��یدن به 
 نیمكت پرسپولیس از ناصر محمدخاني در کنار خود استفاده 

کند.

س��ه تكواندو کار اصفهانی برای کس��ب جواز 
حضور امروز در رقابت های جهانی روس��یه به 

روی شیاپ چانگ می روند.
به گزارش زاینده رود ، به نقل از پایگاه خبری 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، ، سه 
تكواندو کار اس��تان در  آخرین مرحله انتخابی 
تیم ملی تكواندوی کش��ورمان برای حضوردر 
مسابقات جهانی روسیه به مصاف رقیبان می 
روند. علیرضا نصرآزادانی در وزن -۶۸ کیلوگرم 
برای تثبی��ت عضویت خود در تی��م اعزامی از 

کش��ور به رقابت های جهانی با بهنام اسبقی، 
محمد باق��ری معتمد، و مه��رداد نورمحمدی 

رودر رو خواهد شد.
میاد بیگی،  دیگر تكواندو کار اس��تان نیز  در 
وزن -۸۰ کیلوگرم مقابل تنها رقیب خود مهدی 
خدابخش��ی به روی ش��یاپ چانگ می رود و 
سجاد مردانی  تكواندو کار  وزن +۸7 کیلوگرم  و 
دارنده عنوان نایب قهرمانی دوره قبل مسابقات 
جهانی،  تنها تكواندو کاری است که رقیب ندارد 
و تاکنون مس��افر قطعی چلیابیس��نک روسیه 

خواهد بود.
رقابت های انتخابی تیم ملی کش��ور مان برای 
شرکت در مس��ابقات جهانی روس��یه امروزا از 
س��اعت ۹ صبح در تهران خان��ه تكواندو انجام 
می شود تا  تكلیف  ۸تكواندوکار اعزامی به این 

رقابت ها مشخص شود.
گفتن��ی اس��ت ، بیس��ت و دومی��ن دوره 
مس��ابقات قهرمان��ی جه��ان )G۱(؛ از ۲۲ 
لغای��ت ۲۸ اردیبهش��ت م��اه ۹۴ در ۸ وزن، 
 ب��ه میزبان��ی »چلیابینسک«روس��یه برگزار 

می شود.

مری��م احم��دی و یگان��ه رنجب��ر، بان��وان 
بختی��اری  و  چهارمح��ال  فوتبالیس��ت 
ب��رای حض��ور در اردوی انتخاب��ی تی��م 
 ملی رده س��نی زی��ر ۱۴ س��ال ع��ازم تهران

 می شوند.
به گزارش روز یكشنبه روابط عمومی اداره کل 
ورزش و جوان��ان اس��تان، اردوی انتخابی تیم 

ملی فوتبال رده س��نی زیر ۱۴ سال از امروز به 
 مدت سه روز به میزبانی اس��تان تهران برگزار

 می شود.
اردوی انتخاب��ی تی��م مل��ی فوتب��ال بان��وان 
رده س��نی زی��ر۱۴ س��ال ب��ا حض��ور۲۶ 
 ورزش��كار از سراس��ر کش��ور برگ��زار خواهد

 شد.

 مصاف تکواندو کاران اصفهانی با رقبا در آخرین
 مرحله از اردوی تیم ملی 

 بانوان فوتبالیست چهارمحال و بختیاری
 به اردوی تیم ملی دعوت شدند

    رییس کمیته داوران کنفدراسیون هندبال 
آسیا گفت: دو تیم س��پاهان و ثامن الحجج 
سبزوار، تیم های مطرح هندبال ایران هستند 
. قبل از بازی فكر می کردم این مسابقه، بازی 
خوبی از آب دربیاید، اما کیفیت بازی آن طور 
که انتظار داش��تم نبود؛ چون بازیكنان هر 
دو تیم بیش از حد اس��یر مسائل احساسی 

شدند.
داوود توکل��ی در خصوص بازدی��د خود از 
امكان��ات ورزش��ی اصفهان ب��رای میزبانی 
مس��ابقات هندبال قهرمانی مردان ۲۰۱۶ 
آس��یا اظهار داش��ت: روز جمعه ب��ه همراه 

مسووالن هیأت هندبال اس��تان اصفهان و 
اداره کل ورزش و جوانان اس��تان بازدیدی 

از امكانات سالن ۲۵ آبان اصفهان داشتیم.
سالن ۲۵ آبان برای کسب میزبانی جای کار 

بسیاری دارد.
وی اف��زود: در این بازدید، م��وارد فنی این 
س��الن را چک کردیم. سالن ۲۵ آبان، سالن 
بسیار خوبی اس��ت، اما برای کسب میزبانی 
کار بس��یاری دارد. برای فراه��م کردن یک 
پرونده خ��وب ب��رای درخواس��ت میزبانی 
مسابقات قهرمانی آسیا باید روی این سالن 
کار بسیاری صورت بگیرد؛ اما زمینه این کار 

فراهم است.
توکلی در مورد وضعیت س��ایر س��الن های 
ش��هر اصفهان گف��ت: اصفهان س��الن های 
خوب دیگری مثل س��الن پی��روزی دارد و 
سالن تمرینی هم به اندازه کافی در این شهر 
موجود اس��ت. البته هیأت هندبال اصفهان 
برای گرفتن میزبانی بیش��تر بر روی سالن 

۲۵ آبان نظر دارد. 
ی�ک س�الن مث�ل ۲۵ آب�ان برای 

برگزاری مسابقات کافی است
وی ادام��ه داد: در کل، ی��ک س��الن مجهز 
و خ��وب مث��ل س��الن ۲۵ آبان ورزش��گاه 

نقش جه��ان ب��رای برگ��زاری مس��ابقات 
کافی اس��ت. ضمن اینكه هت��ل و امكانات 
سخت افزاری دیگر نیز در اصفهان به خوبی 
مهیا اس��ت. وی گفت: هیأت رییسه جدید 
فدراس��یون هندبال در حال تشكیل است 
ک��ه پ��س از تش��كیل آن، این هی��أت باید 
بررسی های الزم را در خصوص میزبانی ایران 
انجام دهد و در نهایت این پرونده رس��ماً به 
 کنفدراسیون هندبال آسیا فرستاده خواهد 

شود.
توکلی در مورد امكانات سه شهر دیگر ایران 

که درخواست میزبانی این مسابقات را دارند 
بیان داش��ت: امكانات ش��هر تبریز به دلیل 
میزبان��ی اخیر آنه��ا از مس��ابقات قهرمانی 

جوانان آسیا آماده است.
 مش��هد و تهران ه��م درخواس��ت میزبانی 
داش��ته اند، اما فدراس��یون هندبال از بین 
این ۴ ش��هر قطعاً یک ش��هر را انتخاب و به 
کنفدراسیون هندبال آس��یا معرفی خواهد 

کرد.
ش�انس میزبانی اصفه�ان پس از 
اتم�ام ثبت ن�ام کش�ورهای متقاضی 

مشخص می شود
وی در پاسخ به این سوال که شانس اصفهان 
برای کسب میزبانی چقدر است گفت: زمانی 
می توانم در مورد ش��انس میزبانی اصفهان 
در این مس��ابقات صحبت کنم که ثبت نام 
سایر کش��ورها هم انجام ش��ده باشد؛ چون 
می دانم که حداقل ۵ کشور دیگر قصد اعام 
آمادگی دارن��د. البته هنوز وقت ب��ه اندازه 
 کافی داریم که برای میزبانی اعام آمادگی 

کنیم.
بازیکنان بیش از حد اسیر مسائل 

احساسی شدند
ریی��س کمیت��ه داوران کنفدراس��یون 
هندبال آس��یا در خصوص حواش��ی دیدار 
س��پاهان و ثامن الحج��ج س��بزوار اظه��ار 
 داش��ت: این دو تیم، تیم ه��ای مطرح ایران

 هستند. 
قبل از بازی فكر می کردم این مسابقه، بازی 
خوبی از آب دربیاید؛ اما کیفیت بازی آن طور 
که انتظار داشتم نبود، چون بازیكنان هر دو 
تیم بیش از حد اسیر مسائل احساسی شدند 
و در خیلی از مقاطع بازی نتوانس��تند نكات 
تاکتیكی که مربیان از آنها می خواستند را در 

زمین اجرا کنند. 
ب��ازی از لح��اظ کیف��ی تماشاگرپس��ند 
نب��ود ول��ی ب��ه هرح��ال ای��ن هندب��ال 
 اس��ت و دو تی��م ه��م در زمی��ن خ��وب 

جنگیدند.
قضاوت داوران در مجموع عادالنه 

بود
توکل��ی در م��ورد اعتق��اد دو تی��م ب��ه 
اس��تفاده از داوران باتجربه ت��ر در ای��ن 
مس��ابقات اظه��ار داش��ت: م��ن ریی��س 
کمیت��ه داوران هندب��ال آس��یا و نفر دوم 
جهان��ی فدراس��یون  داوران   کمیت��ه 

 هستم. 
دو هفته پیش هم ناظر داوری دیدار فینال 
و ناظر فنی دی��دار رده بندی ج��ام جهانی 
بودم. داوران همیش��ه ممكن است اشتباه 
  کنن��د و ای��ن خاصی��ت داوری هندب��ال

 است. 
اما مطمئن هستم و خودم ش��اهد بودم که 
دو داور این بازی س��عی کردند که بهترین 
قضاوت خود را داشته باشند هرچند که در 
برخی موارد تصمیم ه��ای آنها به ضرر یكی 
از دو تیم می ش��د؛  اما در مجم��وع عادالنه 
قضاوت کردن��د.وی اف��زود: البت��ه نیروی 
انتظامی حضور خوبی در س��الن داش��ت و 
ب��ا اینكه ب��ازی برای چن��د ثانی��ه متوقف 
 ش��د، خوش��بختانه مش��كل خاصی ایجاد

 نشد.

عضو  ارشد فدراسیون جهانی هندبال :

بازیکنان اسیر مسائل احساسی شدند!

 دو بیس بالیست اصفهانی راهی
 رقابت های کاپ غرب آسیا می شوند

دو ملی پوش اصفهان��ی، تیم ملی بیس بال کش��ورمان را برای 
حضور در دوازدهمین دوره کاپ غرب آسیا همراهی می کنند.

به گزارش زاینده رود، به نقل از پای��گاه خبری اداره کل ورزش 
و جوان��ان اس��تان اصفهان، دو مل��ی پوش اصفهان��ی به همراه 
۱۶ بازیكن دیگ��ر تیم ملی بیس بال کش��ور،  ب��رای حضور در 
دوازدهمین دوره کاپ غرب آسیا امشب عازم پاکستان می شوند.

سعید باطنی و  احمد رضا درایش از اصفهان ، اصغر وقاری، کیوان 
رانا، نیما باقری نیا ازتهران ،جلی��ل چنگیزی، جال چنگیزی، 
رجبعلی برزگر از سمنان، یاس��ین شریفی زیارتی، حسام عارف 
زاده، سید عبداله مهیمیان آزاد، کاوه چاه بجاری از استان بوشهر 
یاسر صدیقی پور از کیش، مجید محمدی سنج، محمد صفدری، 
مجید پاشوی از قم ، ایمان خلیق ساکت از گیان ،هادی علینقی 
لنگ��ری از کرمان  به همراه توما ایروکاوا س��رمربی، س��ید علی 
امامزاده و پیام شوکت به عنوان مربی و به سرپرستی کاشف رانا 
در این رقابت ها شرکت می کنند.مسابقات بیس بال کاپ غرب 
آسیا از روز ۵ اس��فند و با حضور تیم های ملی پاکستان، ایران، 
افغانستان، عراق و هند در شهر اسام آباد آغاز می شود و تا روز 

۹ اسفند ادامه خواهد یافت.

 راه یابی دو کاراته کار اصفهانی
 به اردوی تیم ملی

  در جریان رقابت های قهرمانی کش��ور و انتخابی تیم ملی ، دو 
کاراته کار اصفهانی جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دس��ت 
آوردند.به گزارش  زاینده رود ، ب��ه نقل ازپایگاه خبری اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان،  در پیكارهای کاراته انتخابی تیم 
ملی بزرگساالن قهرمانی کشور دو نفر از کاراته کار های استان 
ضمن کسب نش��ان برنز به اردوی تیم ملی دعوت شدند.در این 
مسابقات، هادی عرب در وزن ۸۴+ کیلوگرم و حسین مرادی در 
دسته ۶۰- کیلوگرم،  به مقام سوم هر وزن دست یافته و به اولین 
مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی بزرگس��االن کش��ور که اوایل 
سال ۹۴ برپا خواهد شد، دعوت شدند.رقابت های کاراته قهرمانی 
کشور و انتخابی تیم ملی بزرگساالن یكم اسفند ماه سال جاری 
به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شد.گفتنی است، تیم منتخب 
استان ۱۴ و ۱۵ اسفند ماه ۹۳ در مسابقات کاراته قهرمانی کشور 
و انتخابی تیم ملی رده سنی نوجوانان، جوانان و امید در در شیراز 

برگزار خواهد شد شرکت می کند.

اسکی بازان اصفهان در صدر 
برترین های کشور ایستادند

باز هم اسكی بازان اصفهانی در مسابقات مارپیچ بزرگ و مارپیچ 
کوچک کشور هنر نمایی کردند.به گزارش  زاینده رود،  به نقل از 
روابط عمومی فدراسیون اسكی مسابقات قهرمانی اسكی کشور 
به مناسبت ایام اهلل دهه فجر در پیست بین المللی اسكی سهند 
تبریز با ش��رکت نمایندگان ۹ اس��تان و با حضور طالبي رییس 

فدراسیون اسكی برگزار شد. 
این مسابقات با حضور اسكی بازان رده سنی نونهاالن و نوجوانان 
پسر استان های کشور در پیس��ت اسكی سهند در رشته مارپیچ 
کوچک و مارپیچ بزرگ بر اساس قوانین فدراسیون جهانی اسكی 
برگزار شد که ورزش��كاران اصفهانی توانستند در این مسابقات 
در قسمت مارپیچ کوچک با کسب ۱۳۲ امتیاز در رده نونهاالن 
موفق به کسب مقام اول شوند. همچنین در رشته مارپیچ بزرگ 
در قس��مت نوجوانان استان اصفهان با کس��ب ۸۲ امتیاز بعد از 
استان های تهران و آذربایجان شرقی موفق به کسب مقام سوم 
شدند و در قسمت نونهاالن نیز استان اصفهان با کسب ۸۶ امتیاز 
بعد از اس��تان های تهران و البرز موفق ش��د بر سكوی سوم قرار 
بگیرند. در رشته مارپیچ کوچک در قس��مت انفرادی نونهاالن، 
حامد عطایی از اصفهان بر سكوی س��وم ایستاد. علی رضا صید 
از استان البرز و اسماعیل س��اوه شمشكی از استان تهران نیز به 
ترتیب اول و دوم شدند. در رشته مارپیچ بزرگ نیزحامد عطایی 
بار دیگر موفق ش��د از رقبا پیش��ی بگیرد و موفق به کسب مقام 

اول شود.

 سالن ورزشی زینبیه اسفند ماه 
افتتاح می شود

پژمان سلطانی-سالن ورزشی سامت ،اسفند ماه سال جاری  در 
منطقه زینبیه به بهره برداری خواهد رسید.

علی س��امتیان یكی از خیران جوان دیار نصف جهان و فرزند 
محم��د س��امتیان)رییس انجمن خی��ران ورزش یار اس��تان 
اصفهان( با اعام این خبر گفت: سالن ورزشی سامت به اهتمام 
پدرم در حال تكمیل ش��دن است، این س��الن ۲۵۰۰ متر مربع 
مساحت دارد که از آن اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
می باشد.وی تصریح کرد: به دلیل اینكه این پروژه مدت ها نیمه 
کاره بوده است یک بازس��ازی کلی روی آن انجام شده و اکنون 
نزدیک به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیكی داشته وبر کفپوش سالن، 

هیترهای گرمایشی و سرمایشی نیز نصب شده است.
 علی سامتیان پیرامون زمان تكمیل این پروژه گفت: دنبال این 
هستیم تا سالن ورزشی سامت اسفندماه امسال در زینبیه که 
منطقه ایی محروم با تراکم جمعیت جوان است به بهره برداری 
برسد. وی در پایان گفت: برای تكمیل این پروژه نزدیک به ۳۵۰ 

میلیون هزینه کرده ایم.  

مصاف آینده گسترباآذرخش 
بندرعباس

تیم آینده گس��تر ایرانیان در هفته سوم مرحله دوم رقابت های 
لیگ دسته اول فوتسال کش��ور مهمان آذرخش بندرعباس می 
شود. در چارچوب هفته سوم رقابت های لیگ دسته اول فوتسال 
کشور امروزساعت ۱۶ تیم آینده گستر ایرانیان در بندرعباس به 

مصاف آذرخش می رود. 
تیم آینده گستر از دو بازی گذش��ته خود یک امتیاز اندوخته و 
نماینده بندرعباس ۳ امتیازی اس��ت و اگر شاگردان صادقی در 
این دیدار پیروز ش��وند و در صورت شكست و یا تساوی رسالت 
 کرمان مقابل کاش��ی نیلو به رده دوم ج��دول رده بندی صعود 

می کنند.
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فعالیتهای خیران ورزش یار برای سالمتی جامعه مفید است
فعالیت های مجمع خیران ورزش یار اس��تان اصفهان برای سامتی جامعه مفید است.

عباس حاج رسولی ها عضو شورای اسامی با بیان این مطلب گفت: اصفهانی ها در کارهای 
خیر زبانزد در کشور هستند که خودشان را در امر ساختن مدرسه ، مسجد، بیمارستان، و 
... نشان داده اند. مجمع خیران ورزش یار یک تشكل جدیدی است که خیران با مشارکت 

اداره کل ورزش و جوانان تشكیل داده اند که برای سامتی جامعه مفید می باشد.

دو داور این بازی سعی کردند 
که بهتری�ن قضاوت خ�ود را 
داش�ته باش�ند هرچند که در 
برخی م�وارد تصمیم های آنها 

به ضرر یکی از دو تیم می شد



اخبار کوتاه یادداشت  افتتاح نمایشگاه دستاوردهای شهرداری و دهیاری ها
وزير کشور از غرفه شهرداری شهرکرد در چهارمین نمايشگاه جامع مديريت شهری و دستاوردهای 
شهرداری های کشور در تهران بازديد کرد . عبدالرضا رحمانی فضلی و هیات همراه در جريان برگزاری 
چهارمین نمايشگاه جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري های کشور، ضمن حضور در غرفه 
شهرداری شهرکرد، از نزديک با آخرين اقدامات و دستاوردهای اين شهرداری در سال 93 آشنا شد.
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مجری ط��رح راه ه��ای جايگزين ک��ارون 4 گف��ت: پروژه 
راه های جايگزين کارون 4، پیشرفت فیزيکی 80 درصدی 
 دارد و در اس��فندماه جاری ب��ه صورت موقت بازگش��ايی

 می شود.
 رامی��ن ش��یروی اظه��ار ک��رد: ط��ول پ��روژه راه ه��ای 
جايگزي��ن ک��ارون4، در مجم��وع 11 کیلومت��ر ب��وده 
ک��ه ب��ه ط��ور کام��ل، ب��ا اس��تفاده از ت��وان نیروه��ای 
 فن��ی و مهندس��ی داخ��ل کش��ور، طراح��ی و اجراي��ی

 شده است.
ش��یروی تأکید کرد: به منظ��ور اتصال دو س��مت درياچه 
س��د کارون 4، بزرگترين پل فلزی دو قوسی خاورمیانه به 
طول 380 کیلومتر، به دست مهندسان ايرانی طراحی، در 
 کارخانه ماشین سازی اراک س��اخته و بر روی اين درياچه،

 نصب شد.
اين مسوول افزود: به منظور اجرای پروژه راه های جايگزين 
کارون4 و اتص��ال نقاط مختل��ف اين مح��ور ارتباطی، 9 
 دستگاه تونل، در مجموع به طول سه کیلومترحفر و احداث

 شده است.
مجری طرح راه های جايگزين کارون4 تصريح کرد: تاکنون 
برای اجرای اين پروژه، يک هزار و 30 میلیارد ريال از محل 

اعتبارات ملی هزينه شده که تخصیص 500 میلیارد ريال 
آن، مربوط به مصوبه س��فر ريیس جمهور و هیات دولت به 

استان چهارمحال و بختیاری بوده است.
وی اظهار داشت: به منظور تسهیل در رفت و آمد مسافران 
نوروزی و کاهش ترافیک محور ارتباطی شهرکرد – لردگان 
– خوزستان، پروژه راه های جايگزين کارون4، از نیمه دوم 
اسفند س��ال جاری تا 16 فروردين س��ال آينده  به صورت 

موقت، بازگشايی می شود.
شیروی خاطرنشان کرد: بازگش��ايی موقت پروژه راه های 
جايگزين کارون4، تنها به منظ��ور عبور و مرور خودروهای 
س��واری در روز انجام و از ت��ردد کامیون، اتوبوس و س��اير 
خودروهای س��نگین و عموم��ی در اين مح��ور ارتباطی، 

جلوگیری می شود.
وی بیان داشت: برای اجرای پروژه راه های جايگزين کارون4، 
در مجم��وع 2 میلی��ون و 760 هزار متر مکع��ب عملیات 
خاکبرداری و 423 ه��زار متر مکعب عملی��ات خاکريزی 

صورت گرفته است.
مجری ط��رح راه های جايگزين ک��ارون4 اضافه کرد: برای 
اجرای اي��ن پروژه مل��ی، 30 ه��زار متر مکع��ب عملیات 
 تحکیم و 3 ه��زار و 963 تن س��ازه و عملیات فل��زی، اجرا

 شده است.
وی عنوان داش��ت: انج��ام 40 ه��زار و 920 ت��ن عملیات 
بتن ريزی و اجرای 18 ه��زار و 440 مت��ر مکعب عملیات 
آسفالت ريزی، از اقدامات مهم صورت گرفته در پروژه راه های 

جايگزين کارون4، به شمار می رود.
ش��یروی اظهار کرد: در برخی قس��مت های پروژه راه های 
جايگزين ک��ارون4، دره هاي��ی به عمق 45 متر پرش��ده و 
کوه بری هايی به ارتفاع 60 متر صورت گرفته تا اين مسیر، 

همسطح شود.
وی گفت: تکمیل و بهره برداری 
سريع تر از پروژه راه های جايگزين 
کارون4، نقش بسیار مهمی در 
عبور و مرور کاال و مسافر به ويژه 
بی��ن اس��تان های چهارمحال و 

بختیاری و خوزستان دارد.
مجری طرح راه ه��ای جايگزين 
ک��ارون4 تأکی��د ک��رد: ب��ا 
بهره برداری از اين پروژه، تحول 
بزرگ��ی در زمینه گردش��گری، 
رونق اقتصادی، بهبود وضعیت 
معیش��ت خانواره��ا، افزاي��ش 
اش��تغال، کاهش نرخ بیکاری، 
رش��د س��رمايه گذاری، ارتقای 
و  توس��عه ای  ش��اخص های 

دستیابی به پیشرفت های مطلوب، ايجاد می شود.
وی اف��زود: بهره ب��رداری از پ��روژه راه ه��ای جايگزي��ن 
ک��ارون4، به عن��وان يک��ی از مهمترين زيرس��اخت های 
گردش��گری، حم��ل و نق��ل، اقتص��اد و س��رمايه گذاری، 
ش��مار  ب��ه  بختی��اری  و  چهارمح��ال  اس��تان   در 

می رود.
ش��یروی تصريح کرد: تمامی مس��ووالن اجرايی مرتبط با 
پروژه راه های جايگزين کارون 4، در س��طح ملی و استانی، 
تالش های ش��بانه روزی و بی وقف��ه ای را ب��رای تکمیل و 

بهره برداری سريع تر از اين پروژه، انجام داده اند.
وی اظه��ار داش��ت: بهره ب��رداری از پ��روژه راه ه��ای 
خ��روج  باع��ث  همچنی��ن  ک��ارون4،  جايگزي��ن 
از  بختی��اری،  و  چهارمح��ال  اس��تان  از  قس��متی 
 بن بس��ت و دسترس��ی آس��ان تر به اس��تان خوزس��تان

 می شود.

مجری طرح راه های جایگزین کارون4 خبر داد:

پیشرفت 80 درصدی پروژه راه های جایگزین کارون 4
رییس مرکز بهداشت چهارمحال و 

بختیاری:

نظارت بر بازار تشدید شد
ريیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری از تشديد 

نظارت بر بازار اين استان ويژه ايام نوروز خبر داد.
 عبدالمجید فدايی اظهار کرد: برنامه ريزی های الزم برای 
نظارت بر بازار اين استان در راستای جلوگیری از تخلفات 
احتمالی برخی صنوف در استان چهارمحال و بختیاری 

انجام شده است.
وی از اج��رای طرح بس��یج ن��وروزی از اول اس��فندماه 
جاری خب��ر داد و اف��زود: اين ط��رح ت��ا 15 فروردين 
94 ادام��ه دارد و اقدام��ات الزم در راس��تای حمايت از 
 حقوق مصرف کنندگ��ان را در دس��تور کار خ��ود قرار 

می دهد.
فدايی بیان داش��ت: در حال حاضر ح��دود 50 بازرس 
توسط واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ها 
هماهن��گ ش��ده  و در صن��وف و مراک��ز حساس��ی 
 که در اين ايام بیش��تر مراجع��ه کننده دارند بازرس��ی

 می کنند.
ريیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختی��اری گفت: 
آموزش و آگاهی بخش��ی مس��ووالن واحدهای صنفی 
هم بخ��ش ديگری از اين طرح اس��ت که ب��رای تمامی 
اتحاديه های صنف��ی به صورت جداگانه در اين اس��تان 

برگزار می شود.
وی تصريح ک��رد: در اين ط��رح توجه ويژه ب��ه قنادی 
ها و آجیل فروش��ی ها ش��ده تا م��ردم از باکیفیت ترين 
اجناس بهره مند شوند و در اين زمینه از تخلفات احتمالی 
جلوگیری و زمینه رضايت مندی مردم را بیشتر از گذشته 

فراهم کنیم.
اين مس��وول بی��ان داش��ت: توصی��ه به همش��هريان 
عزيز اين اس��ت که حتی المقدور از خري��د آجیل های 
مخل��وط و آجیل هايی که ش��وری بس��یار بااليی دارند 
خودداری ک��رده و ب��رای حفظ س��المتی خودش��ان 
 از آجیل هاي��ی ک��ه ش��وری کمت��ری دارند اس��تفاده 
کنند.ريی��س مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری 
خاطرنش��ان کرد: مردم می توانند برای کمک به اجرای 
بهتر طرح بسیج سالمت نوروزی تخلفات احتمالی را به 
سامانه  1490 و با شماره تلفن های 32222908�0381 
اطالع دهند.وی تاکید کرد: ما هم بررسی های الزم را در 
دستور کار قرار داده ايم و اگر جايی تخلفی مشاهده شود 
هم جنس آن ه��ا جمع آوری می ش��ود و هم متصدی به 

مراجع قضايی معرفی می شود.

 رییس بنیاد ملی نخبگان چهارمحال و بختیاری 
خبر داد:

راه یابی 20 اثر به جشنواره ملی 
علم تا عمل

ريیس بنیاد ملی نخبگان چهارمحال و بختیاری از راهیابی 20 اثر از 
اين استان به جشنواره ملی علم تا عمل خبر داد.

 خداداد پیرعلی اظهار کرد: پنجمین جشنواره ملی علم تا عمل برای 
شناسايی توانمندی های استان ها در جايگاه علم و فناوری و حمايت 
از طرح های برتر از امروز در مصالی ام��ام خمینی)ره( تهران برگزار 

می شود.
وی با بیان اينکه از استان چهارمحال و بختیاری 20 اثر به جشنواره 
ارس��ال ش��ده ، افزود: در اين راس��تا تعدادی طرح از ش��رکت های 
دانش بنیان و شرکت های تعاونی در سطح اين استان شناسايی شد و 
با انجام داوری اولیه طرح هايی که شرايط الزم برای ورود به نمايشگاه 
علم تا عمل را داشت بر اين اساس 20 سهمیه استان را انتخاب کرديم.

پیرعلی بیان داش��ت: طرح های اس��تان چهارمح��ال و بختیاری در 
زمینه ه��ای چینی، مکانی��ک، برق، آيت��ی، مکانیک ماش��ین آالت 
کشاورزی و صنايع غذايی و علوم پزش��کی از جمله طرح هايی است 
که به پنجمین جشنواره ملی علم تا عمل به تهران ارسال شده است.

ريیس بنیاد مل��ی نخبگان چهارمحال و بختی��اری گفت: طرح های 
زيادی در اين استان دارای ش��رايط الزم برای ورود به اين جشنواره 
بودند؛ اما محدوديتی در راستای سهمیه اين استان وجود داشت که 

در نهايت تنها 20 اثر مجوز ورود به جشنواره را داشتند.

پیشنهاد جریمه مشموالن غایب، به نفع 
بنیه دفاعی کشور است

عضو کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس شورای اس��المی گفت: اين 
پیشنهاد جريمه غیبت محسوب ش��ده و موجب تقويت بنیه دفاعی 
کشور از نظر زيرساخت های دفاعی می شود و به نوعی خدمات انجام 

نشده سربازان غايب را به نفع نظام جبران می کند.
 جلیل سرقلعه اظهار کرد: بخش درآمدهای اليحه بودجه 94 مصوب 
کمیس��یون تلفیق مجلس شورای اس��المی در صحن علنی مجلس 
شورای اس��المی به پايان رس��ید. وی افزود: خوش��بختانه نظرات و 
مصوبات کمیس��یون تلفیق مورد توجه اکثر نمايندگان قرار گرفت و 
به تصويب در صحن علنی مجلس رس��یده است.جلیل سرقلعه بیان 
داشت: پیشنهاد جريمه مشموالن غايب در اصل خريد خدمت نبوده؛ 
بلکه پیشنهادی بود که توسط کمیس��یون برنامه و بودجه در تلفیق 

تصويب و امروز در صحن علنی مجلس تصويب شد.
نماينده مردم لردگان در مجلس ش��ورای اس��المی ادام��ه داد: اين 
پیشنهاد جريمه غیبت محسوب ش��ده و موجب تقويت بنیه دفاعی 
کشور از نظر زيرساخت های دفاعی می شود و به نوعی خدمات انجام 
نشده س��ربازان غايب را به نفع نظام جبران می کند.عضو کمیسیون 
تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی تصريح کرد: هر چند اين احتمال 
وجود دارد بعضی ها در آينده غیب��ت کرده و منتظر چنین مصوبه ای 
بمانند؛ اما در کل اين امر به نفع بنیه دفاعی کشور محسوب می شود.
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 بهره برداری از 
پروژه راه های 

جایگزین کارون4، 
یکی از مهمترین 

زیرساخت های 
گردشگری، حمل 

و نقل، اقتصاد و 
سرمایه گذاری، در 
استان چهارمحال 

و بختیاری است
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حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   92386 شماره  شناسنامه  دارای  سرتيپی  ويكتور  خانم   12/59
به كالسۀ 6071/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
 73/11/19 تاريخ  در   15396 شناسنامه  به  سرتيپی  عفت  شادروان  كه  داده  توضيح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- منوچهر سرتيپی ش.ش 29 )فرزند( 2- ملك زمان سرتيپی ش.ش 50598 )فرزند( 
3- شمس الزمان سرتيپی ش.ش 2294929306 )فرزند( 4- بدرالزمان سرتيپی ش.ش 
تشريفات  انجام  با  اينك  )فرزند(.   92386 ويكتور سرتيپی ش.ش   -5 )فرزند(   50597
اعتراضی  كسی  هر  تا  می نمايد  آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست   مقدماتی 
دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32830 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/60 خانم طاهره قديری دارای شناسنامه شماره 6206 به شرح دادخواست به كالسۀ 
6070/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان علی قديری بشناسنامه 2 در تاريخ 93/1/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اكبر قديری ش.ش 16137 
)فرزند(   443 ش.ش  قديری  طيبه   -3 )فرزند(   1814 ش.ش  قديری  زهرا   -2 )فرزند( 
4- طاهره قديری ش.ش 6206 )فرزند( 5- عصمت قديری پور ش.ش 2 )همسر( 6- 
صغری اداره گلی ش.ش 5526 )مادر( 7- رضا قديری پزوه ش.ش 881 )پدر(. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:32831  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقديم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   6 شماره  شناسنامه  دارای  الدانی  سليمانی  حسن  آقای   12/61
به كالسۀ 6077/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان عليرضا سليمانی الدانی به شناسنامه 38 در تاريخ 93/4/4 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
حسن سليمانی الدانی ش.ش 6 )پدر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:32832 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   1031 شماره  شناسنامه  دارای  حريری  مهوش  خانم   12/62
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  6091/93ح10  كالسۀ 
توضيح داده كه شادروان بتول فيروزه بشناسنامه 5529 در تاريخ 89/7/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مرتضی 
حريری ش.ش 405 )فرزند( 2- مهين حريری ش.ش 196 )فرزند( 3- پوران حريری 
حريری ش.ش  فريده   -5 )فرزند(   653 حريری ش.ش  ايران   -4 )فرزند(   481 ش.ش 
799 )فرزند( 6- فرشته حريری ش.ش 1879 )فرزند( 7- مهوش حريری ش.ش 1031 
آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك  )فرزند(. 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32833 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/63 خانم مهوش حريری دارای شناسنامه شماره 1031 به شرح دادخواست به كالسۀ 
6090/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان حبيب اله حريری بشناسنامه 895 در تاريخ 77/8/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مرتضی حريری 
ش.ش 405 )فرزند( 2- مهين حريری ش.ش 196 )فرزند( 3- پوران حريری ش.ش 481 
)فرزند( 4- ايران حريری ش.ش 653 )فرزند( 5- فريده حريری ش.ش 799 )فرزند( 6- 
فرشته حريری ش.ش 1879 )فرزند( 7- مهوش حريری ش.ش 1031 )فرزند( 8- بتول 
فيروزه ش.ش 5529 )همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:32834 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
دادخواست  شرح  به   432 شماره  شناسنامه  دارای  روضاتی  بانو  مهين  خانم   12/64
به كالسۀ 6029/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان ناصر اسدی به شناسنامه 4581 در تاريخ 93/9/12 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مهين 
با  اينك  )فرزند(.   27784 اسدی ش.ش  مهدی   -2 )همسر(   432 روضاتی ش.ش  بانو 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:32836  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقديم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/65 آقای مرتضی صدری زادگان دارای شناسنامه شماره 1159 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 6084/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان عزت ميرشاه جعفری اصفهانی به شناسنامه 986 در تاريخ 
آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حين الفوت  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   93/4/7
برخوردار ش.ش 461  ناصر   -2 )فرزند(  برخوردار ش.ش 417  منصور  به:1-  است 
)فرزند( 3- حسين برخوردار ش.ش 426 )فرزند( 4- علی برخوردار ش.ش 781 )فرزند( 
5- زينت برخوردار ش.ش 23 )فرزند( 6- قمر برخوردار ش.ش 305 )فرزند( 7- ملوك 
زهرا   -9 )فرزند(   493 ش.ش  برخوردار  مهری   -8 )فرزند(   229 ش.ش  برخوردار 
برخوردار ش.ش 1221 )فرزند( 10- اكبر برخوردار ش.ش 661 )فرزند( 11- مرتضی 
صدری زادگان ش.ش 1159 )همسر( 12- حميدرضا برخوردار ش.ش 101 )فرزند(. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر 
كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32837 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   256 شماره  شناسنامه  دارای  اصفهانی  هاشمی  ابراهيم  سيد  آقای   12/66
دادخواست به كالسۀ 6128/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان شفيقه قرآنی سعيدآبادی به شناسنامه 92 در تاريخ 
آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حين الفوت  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   93/9/4
اصفهانی  هاشمی  شهال   -2 )فرزند(   475 ش.ش  اصفهانی  هاشمی  شيوا  به:1-  است 
ش.ش 549 )فرزند( 3- شيال هاشمی اصفهانی ش.ش 732 )فرزند( 4- شهين هاشمی 
اصفهانی ش.ش 3 )فرزند( 5- سيد ابراهيم هاشمی اصفهانی ش.ش 256 )فرزند(. اينك 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:32838  شد.  خواهد  گواهی صادر  واال  دارد  تقديم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

شرح  به   90 شماره  شناسنامه  دارای  ورنامخواستی  خاشعی  محبوبه  خانم   12/67
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  6135/93ح10  كالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين خاشعی ورنامخواستی به شناسنامه 
آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   93/7/22 تاريخ  در   11
 -2 )فرزند(   74 ش.ش  ورنامخواستی  خاشعی  اميرعلی  به:1-  است  منحصر  مرحوم 
ورنامخواستی  خاشعی  ناهيد   -3 )فرزند(   1022 ورنامخواستی ش.ش  خاشعی  جواد 
محبوبه   -5 )فرزند(   1 ورنامخواستی ش.ش  خاشعی  زهرا   -4 )فرزند(   1060 ش.ش 
ش.ش  ورنامخواستی  خاشعی  آمنه   -6 )فرزند(   90 ش.ش  ورنامخواستی  خاشعی 
اكرم   -8 )فرزند(   12477 ش.ش  ورنامخواستی  خاشعی  فرشته   -7 )فرزند(   12476
ش.ش  ورنامخواستی  خاشعی  سارا   -9 )فرزند(   816 ش.ش  ورنامخواستی  خاشعی 
4223 )فرزند( 10- اعظم خاشعی ش.ش 7 )فرزند( 11- سكينه بشيری گورتی ش.ش 
13 )همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32839 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/68 خانم زينت السادات سجاديان دارای شناسنامه شماره 650 به شرح دادخواست 
از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين  به كالسۀ 6106/93ح10 

توضيح داده كه شادروان زهرا بيگم سجاديان به شناسنامه 1392 در تاريخ 1339/8/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- هادی سجاديان به شناسنامه شماره 1394 )پسر متوفيه( 2- مهدی سجاديان به 
شناسنامه  به شماره  المدرسی  آغانرجس   -3 متوفيه(  )پسر   1395 شناسنامه شماره 
12252 )دختر متوفيه(والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:32840 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   1453 شماره  شناسنامه  دارای  مغيث  غالمحسين  آقای   12/69
به كالسۀ 6094/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
 93/5/19 تاريخ  در   21807 شناسنامه  به  مغيث  محمود  شادروان  كه  داده  توضيح 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:

احمد   -3 )فرزند(   6 ش.ش  مغيث  مصطفی   -2 )فرزند(   660 ش.ش  مغيث  بهرام   -1
 مغيث ش.ش 307 )فرزند( 4- مهدی مغيث ش.ش 1305 )فرزند( 5- غالمحسين مغيث 
تشريفات  انجام  با  اينك  )فرزند(.   95 ش.ش  مغيث  طاهره   -6 )فرزند(   1453 ش.ش 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
شورا  به  ماه  يك  ظرف  آگهی  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصيتنامه  يا   و 
تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32841 شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
حصر وراثت

12/70 آقای حسن سميعی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 106 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 6134/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
تاريخ  در   48480 شناسنامه  به  اصفهانی  سميعی  سهيال  شادروان  كه  داده  توضيح 
93/6/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- زری زعفرانی ش.ش 30901 )مادر( 2- حسن سميعی اصفهانی ش.ش 106 
)پدر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد 
تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32842 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/71 آقای نبی اله هاديان موسی آبادی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 6127/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
 93/10/18 تاريخ  در   1044 شناسنامه  به  رضائی  اشرف  شادروان  كه  داده  توضيح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
آبادی  موسی  هاديان  اله  نبی   -2 )فرزند(   55 آبادی ش.ش  موسی  هاديان  غالمرضا 
ش.ش 8 )فرزند( 3- فردوس هاديان ش.ش 50 )فرزند( 4- فاطمه هاديان موسی آبادی 
ش.ش 27 )فرزند(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32844 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/72 آقای هوشنگ كشوری دارای شناسنامه شماره 4271 به شرح دادخواست به 
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  اين  از  6116/93ح10  كالسۀ 
توضيح داده كه شادروان حسن كشوری به شناسنامه 372 در تاريخ 93/8/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- هوشنگ 
بتول  )فرزند( 3-  اله كشوری ش.ش 4269  )فرزند( 2- رحمت  كشوری ش.ش 4271 
افسانه   -5 )فرزند(   1587 ش.ش  كشوری  زهرا   -4 )فرزند(   4272 ش.ش  كشوری 
كشوری ش.ش 12 )فرزند( 6- مريم كشوری ش.ش 91886 )فرزند( 7- خاتون كلبعلی 
ش.ش 6 )همسر(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32846 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/73 خانم فرشته رفيعی دولت   آبادی دارای شناسنامه شماره 817 به شرح دادخواست 
به كالسۀ 6115/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 

تاريخ  در   4569 بشناسنامه  آبادی  دولت  رفيعی  حسين  شادروان  كه  داده  توضيح 
آن مرحوم منحصر  گفته ورثه حين الفوت  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   93/2/8
است به:1- علی رفيعی دولت آبادی ش.ش 244 )فرزند( 2- مصطفی رفيعی دولت آبادی 
ش.ش 1263 )فرزند( 3- مريم رفيعی دولت آبادی ش.ش 1085 )فرزند( 4- زهرا رفيعی 
دولت آبادی ش.ش 1155 )فرزند( 5- فاطمه رفيعی دولت آبادی ش.ش 1323 )فرزند( 
آبادی  دولت  رفيعی  زهرا   -7 )فرزند(   533 دولت¬آبادی ش.ش  رفيعی  معصومه   -6
ش.ش 2283 )فرزند( 8- فرشته رفيعی دولت آبادی ش.ش 817 )فرزند( 9- مرتضی 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست  با  اينك  )فرزند(.  آبادی ش.ش 483  رفيعی دولت 
از  يا وصيتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر كسی  آگهی می نمايد  نوبت  يك  در  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:32847 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

12/74 خانم زهرا جوالئی فروشانی دارای شناسنامه شماره 1270923021 به شرح 
دادخواست به كالسۀ 6118/93ح10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروان عزت صرامی فروشانی به شناسنامه 304 در تاريخ 
93/7/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- محمد جوالئی فروشانی ش.ش 9930 )همسر( 2- زهرا جوالئی فروشانی 
ش.ش 1270923021 )فرزند(. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:32848 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1734  آقای سعيد مهرافزون   12/75
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  اين  از  6112/93ح10  كالسۀ 
 1393/9/23 تاريخ  در   1429 شناسنامه  به  جلوانی  رؤيا  شادروان  كه  داده  توضيح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حين الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
مهرافزون ش.ش  2- صبا  متوفيه(  )پسر   1272122727 مهرافزون ش.ش  نيما  به:1- 
)شوهر   1734 ش.ش  علی  فرزند  مهرافزون  سعيد   -3 متوفيه(  )دختر   1270365193
با  اينك  متوفيه(.  )مادر   45000 محمدتقی ش.ش  فرزند  محموديان  توران   -4 متوفيه( 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه 
حقوقی  دهم  شعبه  م الف:32851  شد.  خواهد  صادر  گواهی  واال  دارد  تقديم  شورا  به 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   7676 شماره  شناسنامه  دارای  شاهی  احمدرضا  آقای   12/76
از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين  به كالسۀ 6103/93ح10 
تاريخ 1393/6/26  توضيح داده كه شادروان محمدرضا شاهی بشناسنامه 1756 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
احمدرضا شاهی ش.ش 7676 )پسر متوفی( 2- اكبر شاهی ش.ش 1223 )پسر متوفی( 
)دختر   470 پروين شاهی ش.ش   -4 متوفی(  )پسر   125 3- حميدرضا شاهی ش.ش 
متوفی( والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32853 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   7676 شماره  شناسنامه  دارای  شاهی  احمدرضا  آقای   12/77
از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين  به كالسۀ 6102/93ح10 
تاريخ 1392/10/25  در  داده كه شادروان حشمت شاهی بشناسنامه 46208  توضيح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
احمدرضا شاهی ش.ش 7676 )پسر متوفی( 2- اكبر شاهی ش.ش 1223 )پسر متوفی( 
)دختر   470 پروين شاهی ش.ش   -4 متوفی(  )پسر   125 3- حميدرضا شاهی ش.ش 
متوفی(  )شوهر   1756 ش.ش  محمدتقی  مرحوم  فرزند  شاهی  محمدرضا   -5 متوفی( 
آگهی  نوبت  يك  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشريفات  انجام  با  اينك  والغير. 
می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:32855 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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در سال های اخیر، پیش��رفت های علم مهندسی کامپیوتر 
قدرت بی س��ابقه ای را برای معماران در طراحی و ارائه فرم  
های پیچیدمعماری در فضای سه بعدی فراهم کرده است. 
 با این وجود، بسیاری از  فرم  های پیچیده از قابلیت سازه ای  

بی  بهره اند.
 به عبارت دیگر، از نقطه نظر مهندس��ی  ساخت این فرم ها 
امکان پذیر نیست یا بس��یار غیر اقتصادی است. اکنون یک 
محقق ایرانی  با استفاده از روش های تاریخی موفق به ارائه 
روشی  جدید در طراحی سازه شده که به طراحان کمک می  
کند تا تنها با اس��تفاده از روش های هندسی و بدون نیاز به 
محاسبات جبری، فرم های سه بعدی پیچیده با قابلیت سازه 
ای تولید کنند. این روش می تواند دریچه ی جدیدی برای 
طراحی و تحقیق در زمینه طراحی سازه  های سه بعدی برای 

معماران و مهندسان فراهم کند. مس��عود اکبرزاده در سال 
۲۰۰۷ میالدی، کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی 
زلزله و دینامیک سازه از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ کرد 
و سپس برای تحصیل در رش��ته معماری به خارج از کشور 
سفر کرد. اکبرزاده در س��ال  های  ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ با مدرک 
طراحی معماری و طراحی معماری با استفاده از روش های 
محاس��باتی )Computational Design( از موسسه 
تکنولوژی ماساچوس��ت آمریکا) MIT( ف��ارغ التحصیل 
شد.پژوهش اکبرزاده بر هندسه س��ه  بعدی متمرکز است. 
تحقیقات وی، ارتباط هندس��ی بین فرم سازه و نیروها را در 
بعد سوم شفاف می  سازد و در نتیجه، علم طراحی هندسی 
سازه ها را در بعد سوم، ۱۵۰ سال پس از پیدایش توسعه می 
دهد.اکب��رزاده در رابطه با تحقیق و یافت��ه  های خود گفت: 

»رابطه ی هندسی بین فرم سازه  ها و نیروها در سه بعد، برای 
اولین بار توسط رانکین )Rankine( در سال ۱۸۶۵ در یک 
مقاله  کوتاه )نیم صفحه( ارائه ش��د. در همان سال، مکسول 
)Maxwell( روشی  هندسی برای پیشبرد پیشنهاد رانکین 
ارائه کرد. اما به دلیل عدم وجود ابزارهای محاس��باتی الزم 
مانند کامپیوتر در آن زمان، تحقیقات بیشتر برای توسعه و 
بسط این روش در بعد سوم ادامه پیدا نکرد و این روش تنها 

به صورت دو بعدی گسترش داده شد. 
وی ادامه داد: یکی  از مشکالت علم موجود این است که این 
علم بر پایه ی روش های دو بعدی بنا شده که با محدودیت  
های بس��یاری در طراحی سه بعدی س��ازه ها مواجه است. 
تحقیقات دکتری من با استفاده از پیش��نهاد رنکین، برای 

اولین بار این روش را به بعد سوم ارتقا می دهد.

از شناس��ایی  زیس��ت شناس��ان 
ک��رم کوچکی خب��ر داده ان��د که از 
مجموعه حیرت انگی��زی از کارهای 
متقلبانه اس��تفاده می کن��د تا خود 
 را از خط��ر ش��کارچیانش حف��ظ

 کند. 
ای��ن ک��رم کوچ��ک ک��ه در ادام��ه 
فرآیند رش��د به گونه ای از پروانه ها 
 موس��وم به »دم چلچله ای« تبدیل

 می شود،  برای در امان ماندن از خطر 
ش��کارچیان خود را درون پوشش��ی 
قرار م��ی دهد ک��ه هی��چ تفاوتی با 
یک مار ندارد! این پوش��ش طبیعی 
دارای یک جف��ت چش��م تقلبی در 

قس��مت باالی آن و زائده ای ش��بیه 
نیش مار اس��ت ک��ه هر ش��کارچی 
 را از نزدیک ش��دن ب��ه آن منصرف

 می کند. 
زیس��ت شناس��ان دریافت��ه ان��د به 
مح��ض ق��رار گرفت��ن ای��ن زائ��ده 
نی��ش مانن��د در وضعی��ت عمودی، 
ب��وی ب��ه خصوص��ی از آن متصاعد 
می ش��ود که در فراری دادن س��ایر 
 حیوانات ش��کارچی تأثیر به سزایی

 دارد. 
مطالع��ات محققان نش��ان می دهد 
چند ژن به خصوص مس��وول تولید 
مواد شیمیایی مورد نظر هستند که 

به آنها »ترفن« گفته می شود. 
تجزیه و تحلیل های زیست شناسان 
نش��ان داده اس��ت ک��ه ای��ن م��واد 
ش��یمیایی به رایحه مش��مئز کننده 
ای تبدیل می ش��ود که هر شکارچی 
را از نزدیک شدن به حشره منصرف 

می سازد.
 این کرم که در ادامه به پروانه ای زیبا 
با بال های��ی به طول ۱4 س��انتیمتر 

تبدیل می شود بومی آمریکاست.

شرکت خودروس��ازی بنتلی که همواره 
ب��ه طراح��ی و س��اخت خودروه��ای 
گ��ران قیم��ت و لوکس ش��هرت دارد با 
Continental GT ش��هرت جهانی 
خ��ود را دو چن��دان کرده اس��ت و حاال 
نسخه جدید آن که پس��وند Speed را 
هم به هم��راه دارد با انبوهی از آپش��ن 
 ه��ای جدی��د آم��اده رونمای��ی در ژنو 

است.
البته بنتلی هنوز به طور رس��می خبری 
درباره رونمایی از محصوالت جدید خود 
در این نمایشگاه اعالم نکرده، اما به نظر 
می رسد به جز شاس��ی بلند جدید این 
خودروس��از که حیرت کارشناسان را به 
 Continental ،همراه داشته اس��ت
GT جدید نیز حرف ه��ای زیادی برای 
گفتن داشته باش��د. موتور غول پیکر ۶ 
لیت��ری دوقلوی توربوی ای��ن خودروی 
جدید ۵۸۲ اس��ب بخار قدرت دارد که 
در مقایس��ه با نس��خه قبلی تا ۵ درصد 
 بهره وری بهتر در زمینه مصرف سوخت 

دارد. 
بنتلی جدید ۶ س��یلندر ب��وده و در هر 
۱۰۰ کیلومتر ۱4/۱ لیتر سوخت مصرف 

می کند! مهندس��ان بنتلی تغییرات به 
ظاهر جزیی در بدنه ای��ن خودرو اعمال 
کرده اند ام��ا نتیجه آن بهب��ود عملکرد 
آیرودینامیکی آن بوده اس��ت.در داخل 
خ��ودرو نیز ش��اهد به روزرس��انی های 

مهمی هستیم.
 از آن جمل��ه می توان به دسترس��ی به 

Wi-Fi اشاره کرد.
 نورپ��ردازی LED در بخ��ش ه��ای 
مختلف فض��ای داخلی و ب��ه کارگیری 
مرغوب تری��ن چرم ح��ال حاضر جهان 
از جمل��ه تغیی��رات جال��ب توجه��ی 
 اس��ت که در این بخش قابل مش��اهده

 است.

بنتلی جدید در راه خيابان های جهانكرمی كه در لباس مار تبدیل به پروانه می شود!

دریچه ای جدید برای مهندسان و معماران!

9 نکته خوب و بد درباره 
كاهش وزن

نتایج جدید مطالعات محققان نشان می دهد، کاهش 
پنج تا ۱۰ درصد از وزن بدن عالوه بر تقویت س��المت 
عمومی، خطر ابتال به بیماری قلبی و دیابت را نیز کاهش 
می دهد؛ اما این کاهش وزن می تواند اثرات س��وء نیز 
داشته باشد.دکتر آدم تسای از انجمن چاقی آمریکا می 
گوید:با اینکه کاهش وزن برای سالمتی مفید است اما 
عوارض غیر قابل پیش بینی نیز دارد.وی در گزارشی به 
9 نکته خوب و بد در رابطه با کاهش وزن اشاره می کند 

که به شرح زیر است:
افزایش سطح انرژی

س��طح انرژی افرادی که وزن خود را کاهش می دهند 
به شدت افزایش می یابد. در واقع زمانی که انسان وزن 
کمتری را حمل می کند به صرف انرژی کمتری در طول 
روز نیاز دارد.کاهش صرف انرژی همچنین سبب تقویت 
موثر اکسیژن می شود؛ بنابراین افرادی که کاهش وزن 
پیدا می کنند زمانی که از پله باال می روند و یا به دنبال 
اتوبوس می دوند دیگر مانند قبل با کمبود نفس مواجه 

نمی شوند.
تقویت حافظه  

یک مطالعه که در س��ال ۲۰۱3 انجام ش��د نشان داد، 
زنان مس��نی که ۶ ماه یک برنامه رژی��م غذایی را برای 
کاهش وزن رعایت کرده بودن��د نتایج خوبی در آزمون 
های حافظه به دست آوردند. دکتر »آندرس پترسون« 
از محققان این مطالعه می گوید:فعالیت اصالح ش��ده 
مغز بعد از کاهش وزن نشان می دهد که مغز در ذخیره 
سازی خاطره های جدید فعال تر شده است و در نتیجه 
به منابع مغزی کمتری برای فراخوانی اطالعات ذخیره 

شده نیاز دارد.
كاهش خطر ابتال به سرطان

همه می دانند که سیگار کشیدن، قرار گرفتن در معرض 
نور خورش��ید و پرتو می تواند موجب ابتال به س��رطان 
شود؛ اما چاقی با ابتال به چند نوع سرطان ارتباط دارد.
اضافه وزن داشتن موجب بروز التهاب می شود که این 

خود موجب بروز تغییرات سلولی در بدن می شود.
كاهش وزن تاثيری در افسردگی ندارد

با وجود اینکه بیشتر مردم بعد از کاهش وزن احساس 
ش��ادتری دارند؛  اما این کاهش وزن دوای همه دردها 
نیست. محققان متوجه شدند افراد چاقی که افسردگی 
داش��تند، بیماری آنها پس از کاه��ش وزن نیز برطرف 
نشده اس��ت.این موضوع به این دلیل است که کاهش 
وزن نم��ی تواند ب��ه تمامی مش��کالتی که ف��رد دارد، 

بپردازد.
تغيير حس چشایی  

کاهش مقدار زیاد وزن در ی��ک دوره زمانی کوتاه می 
تواند حس چشایی انسان را تغییر دهد.یک مطالعه که 
به تازگی در دانشگاه استندفورد انجام شده است، نشان 
داد که حس چش��ایی ۸۷ درصد بیم��اران بعد از عمل 

جراحی کاهش وزن تغییر کرده است.
در این مطالعه نیمی از افرادی که کاهش وزن پیدا کرده 
بودند گفتند که حس چشایی آنها دقیق تر و نیمی دیگر 

اعالم کردند که حس چشایی آنها تضعیف شده است.
محققان متوجه ش��دند افرادی که حس چش��ایی آنها 
پس از عمل جراحی کمتر شده بود نسبت به افرادی که 
گزارش دادند حس چش��ایی آنها قوی تر شده است در 
عرض سه ماه ۲۰ درصد وزن بیشتری کم کردند.با این 
وجود محققان تذکر دادند که هن��وز علت تغییر حس 

چشایی مشخص نیست.
ورزش كردن لذت بخش تر می شود

محققان می گویند زمانی که انس��ان اضافه وزن دارد، 
ورزش به مفاصل و ریه ها آسیب می رساند.

به گفته محققان، زمانی که فرد ش��روع به کاهش وزن 
می کند ورزش کردن، دیگر از یک کار تکراری روزمره 
خارج و به یک کار س��رگرم کننده و ان��رژی زا تبدیل 

می شود.
تغيير تراكم استخوان ها

آیا تا به حال شنیده اید که کاهش وزن موجب تضعیف 
استخوان ها می شود؟ یکی از دیگر عوارض سوء کاهش 
وزن ، تضعیف تراکم اس��تخوان ها اس��ت. با این حال 
محققان با تایید صح��ت ارتباط می��ان کاهش وزن با 
تضعیف تراکم اس��تخوان ها می گویند، فواید کاهش 

وزن بیش از خطرات آن است.
صرف هزینه پزشکی كمتر

بر اس��اس یک مطالعه ک��ه در س��ال ۲۰۰9 در مجله 
Health Affairs منتشر شد، افرادی که وزن عادی 
دارند نسبت به همساالن خود که اضافه وزن دارند، پول 
کمتری را صرف هزینه های پزشکی می کنند.محققان 
به ویژه متوجه شدند که افراد چاق نسبت به همساالن 
خود که وزن عادی دارند، بیش از ه��زار و 4۲9 دالر را 
صرف خرید داروهای الزم برای درم��ان بیماری های 

مزمن می کنند.
خطر تزلزل ارتباط ميان افراد

محقق��ان در رابط��ه ب��ا یک��ی از ع��وارض ب��دی که 
کاهش وزن می تواند داش��ته باش��د به خط��ر تزلزل 
ارتباط میان افراد اش��اره م��ی کنند.آنها م��ی گویند 
که کاهش وزن س��بب افزای��ش اعتماد ب��ه نفس می 
 ش��ود و لزوما موجب تقویت ارتباط می��ان افراد با هم

 نمی شود.

در پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل طرح های 
ویژه محصوالت شرکت های دانش بنیان از قبیل توربین بادی 
۱۰۰ کیلو وات در صنعت برق تا آدامس زعفرانی نش��اط آور و 
ضد استرس در صنعت غذا و دارو به نمایش گذاشته شد. دراین 
جشنواره، 9۶ طرح برگزیده استانی کاندیدای بخش مسابقه 
جایزه ملی و ۲۵ ط��رح از طرح های کالن ملی و س��تادهای 
توسعه فناوری ارائه شده اس��ت. برخی از این طرح ها به شرح 

ذیل است:
 توربين بادی 100 كيلو وات مجصول دانش بنيان

مراحل طراحی و ساخت  توربین بادی در دی ماه 93 به اتمام 
رسید و نخستین نمونه ساخته ش��ده آن در دهه مبارک فجر 
در س��ایت بادی بینالود نصب و راه اندازی شد. این توربین در 
شرکت دانشگاهی صنایع هوا خورشید بر اساس شرایط اقلیمی 
کشور و مطابق با استاندارد بین المللی طراحی و ساخته شده 
است و قابلیت اتصال به شبکه توزیع نیرو برق ) ۲۰ کیلو ولت 
( را داراست .سرعت باد ۱۰ متر بر ثانیه ، استفاده از گیربکس 
دومرحله ای هلیکال و کاهش چش��م گیر نرخ خرابی و تلفات 

گیربکس نسبت به گیربکس های سرعت باال ، بهره گیری از 
ژنراتور س��نکرون مغناطیس دائم دارای دور متغیر، از ویژگی 
های منحصر به فرد این توربین اس��ت که آن را از انواع مشابه 

خارجی متمایز می کند.
 پکيج تصفيه آب مركزی ساختمان

پکیج حاضر جهت کنترل رس��وب گذاری آب و افزایش طول 
عمر تجهیزات آبی موجود در ساختمان و همچنین باال بردن 
معیارهای کیفی و بهداشتی آب در ورودی آب به ساختمان ها 
، مجتمع های مسکونی و تجاری و ویالها به کار گرفته می شود 
.جلوگیری از ایجاد رس��وبات در آبگرمکن، لباسشویی ، سونا 
و جکوزی و امکانات مش��ابه که با آب کار م��ی کنند، افزایش 
کیفیت آب از لحاظ شفافیت و طعم و بو ، حذف مشکالت ایجاد 
شده نظیر ریزش مو و کاهش ظرافت پوس��ت که توسط کلر 
ایجاد می شود، مغناطیسی شدن آب شرب که دارای خواص 
درمانی بسیار زیادی در مورد عوارض قلبی است و مهار آلودگی 
های احتمالی موجود در آب توسط پرتوهای فوق مغناطیسی، 

از مزایای این دستگاه است.
 دهانشویه و خمير دهان شویه  اورتودنتول

این فرآورده در واقع خمیر شستشوی اختصاصی در ارتودنسی 
است که مانع فعالیت های میکروبی و پوسیدگی دندان ها در 
طول مدت زمان اورتودنسی می ش��ود و شدت دردهای اولیه 
فک را کاهش م��ی دهد.ضد پالک ، اثرات ض��د قارچی ، ضد 
درد ، حساسیت و التهاب ، اثرات آنتی س��پتیک دهان و لثه ، 
اثرات ضد آفت و اثر ضد بدبویی دهان از جمله کاربردهای این 

محصول است .
 دستگاه ضد سرقت منزل

این دستگاه پیشرفته ترین سیستم کنترل منزل از راه دور با 

تلفن همراه و از طریق اس ام اس اس��ت.این دستگاه با قابلیت 
نصب آسان ، امکان ثبت 9 شماره تلفن همراه بر روی دستگاه 
را دار ست. اعالم هشدار قطع شدن برق منزل از طریق موبایل 
، ارسال پردازش روزانه از وضعیت خاموش یا روشن بودن چراغ 
های منزل به صورت اتوماتیک بر روی موبایل ، امکان خاموش 
و روش��ن کردن چراغ های منزل با ارسال پیامک به دستگاه و 
ارسال دلیوری توسط دستگاه در صورت عمل کردن فرامین 

ارسال شده به آن، از قابلیت های این دستگاه است.
آمپول تينا گراست؛ مخصوص بيماران سرطانی

این آمپول برای بیماران س��رطانی که بعد از شیمی درمانی با 
افت سلول خونی مواجه می ش��وند تجویز می شود و به آن ها 
کمک می کند تا با تزریق این دارو ایمنی بدن را باال برده و باعث 
افزایش نوتروفیل ها ی خون ش��ود. این دارو خاصیت کاهش 
بروز عفونت بعد از شیمی درمانی در بیماران سرطانی می شود.
این آمپول تعداد گلبول های سفید خون را به حد نرمال رسانده 
و ایمنی بدن را به حد طبیعی می رساند.این دارو که در خرداد 
ماه سال جاری توسط وزیر بهداشت رونمایی شد اکنون به سه 
کشور صادر می شود. این دارو مشابه خارجی ندارد و برای تولید 

این محصول محققان ۱۰ سال کار کرده اند.
 آدامس زعفرانی نشاط آور و ضد استرس زعفران

این آدام��س دارای ویتامی��ن ب یک ، ب 3 ، ویتامین س��ی ، 
ویتامین ب ۶ ، ب ۲ و سرش��ار از آهن است.این آدامس دارای 
خاصیت ضد سرطانی ، نشاط آور ، ضد آلزایمر ، ضد افسردگی 
و کمک کننده ب��ه هضم غذا اس��ت.مقدار زعفران مصرفی در 
آدامس زعفران تروند قاین، بر پایه تحقیقات آزمایشگاهی است.
مصرف روزی کمتر از 3۰ میلی گرم مصرف زعفران در برنامه 

غذایی از آلزایمر و پارکینسون جلوگیری می کند . 

از توربين بادی 100 كيلو وات، تا آدامس زعفرانی ضد استرس
طالق عاطفی؛

نتيجه ای برای خود فراموشی

تفاوت ندارد کجا زندگی کنی. ش��هری بزرگ و پرجمعیت یا 
شهری کوچک و دور افتاده. 

 خواس��ته یا ناخواس��ته هر روز خبری از طالق به گوشت می 
رسد؛  اما دردناک تر از این، سردی و مرگ عشق هایی است که 
در نتیجه ی »خود فراموشی« به جای آنکه آفریننده، روشنی 
دهنده و امیدبخش ش��وند بی توج��ه به ف��ردا و فرداها رو به 

خاموشی و تاریکی می روند.
 ط��الق پدی��ده یی اس��ت ک��ه ب��ا جدای��ی زن و ش��وهر و 
گسس��تگی پیوند زناش��ویی میان آنان رخ م��ی دهد و بدین 
 گونه مانند توفان��ی مهیب و ویرانگر، کان��ون خانواده را از هم 

می پاشد. 
ممکن است طالق به طور آش��کار یا پنهان رخ دهد. در شکل 
آشکار، ساختار بیرونی خانواده به هم ریخته و زن و شوهر به 
طور رسمی و قانونی از هم جدا می شوند؛ اما در شکل پنهان، 
ساختار بیرونی خانواده سالم و س��اختار درونی آن از هم می 

پاشد.
 به عبارت دیگر، زن و ش��وهر از هم طالق عاطفی گرفته اند. 
در این ش��رایط خانواده با چهره ای توخال��ی به حرکت خود 
در جامعه ادام��ه می دهد، اما روابط عاطف��ی و تعامالت زن و 
شوهر در این زندگی نه سالم و سازنده بلکه ویرانگر و به دور از 

صمیمیت و عشق است.
موضوعی که امروزه نگرانی کارشناس��ان مس��ائل خانواده را 

برانگیخته،گسترش طالق عاطفی در جامعه است. 
در این نوع طالق، س��ردی بر روابط و تعامل میان زن و شوهر 
سایه افکنده است و ۲ طرف همانند ۲ همخانه بدون هیچ پیوند 

صمیمی و عاطفی زندگی می کنند.
این پدیده ب��ه عنوان آس��یبی ب��زرگ در خان��واده از علل و 
عوامل گوناگونی ریش��ه می گی��رد که برخ��ی از آنها فردی 
 و اخالق��ی و برخ��ی نی��ز اجتماع��ی، فرهنگ��ی و اقتصادی 

است.
ش��ناخت ناکاف��ی و ناآگاهی زن و م��رد از جای��گاه و اهداف 
پیمان زناش��ویی و فلس��فه ی زندگی مش��ترک، به ش��کل 
 گیری یک پیوند بر پایه اهداف کوت��اه مدت و ناعاقالنه منجر

 می شود.
 دگرگونی روز به روز جهان موجب می ش��ود تا بس��یاری از 
معیارها و اه��داف نهایی که زن و ش��وهر برای آغ��از زندگی 
مشترک در نظر داش��تند، جای خود را به معیارها و شاخص 
های دیگ��ری بدهد که با ش��رایط و وضعی��ت کنونی زندگی 
آنان س��ازگاری ندارد و سبب برآورده نش��دن انتظارهای دو 
 طرف از یکدیگر و حاکم ش��دن فضای نا امیدی بر روابط آنان

 شود.
 ای��ن رون��د در بلندم��دت تهدی��دی ب��رای یکپارچگ��ی 
کان��ون خان��واده اس��ت.جامعه ای��ران نی��ز از این ام��ر دور 
نمان��ده اس��ت؛ به ط��وری که ه��م اکن��ون پدی��ده طالق، 
 یک��ی از چالش های س��همگین در نظ��ام خانواده به ش��مار

 می رود.
 تغیی��ر س��بک زندگ��ی و الگوب��رداری ه��ای نامناس��ب و 
مع��ارض ب��ا فرهن��گ ایران��ی - اس��المی در کن��ار کمبود 
 ش��ناخت و آگاهی از »من« فردی و اجتماع��ی، تعارض ها و

 دوگانگی هایی را در افراد پدید آورده و آنان را به سردرگمی 
دچار می کند. حتی ممکن اس��ت یک��ی از زوج ها یا هر دوی 
 آنان عش��ق را بیرون از کانون خانواده بجوید و خیانت پیشه

 کند.
روش��ن اس��ت آس��یب هایی که یکی پس از دیگ��ری در پی 
 این معض��ل می آین��د، آتش به ج��ان جامعه و س��المت آن

 می زنند. 
بسیاری مواقع فرزندان این خانواده ها نه فقط در کودکی، بلکه 
در بزرگسالی نیز از مس��ایل و آسیب های روانی، شخصیتی و 
اجتماعی رنج برده و در رویارویی با کوچک ترین مشکلی در 

هم می شکنند.
 فرزن��دان این خان��واده ه��ا در آینده بیش��تر با افس��ردگی 
ن��ی، مش��کالت رفت��اری، ب��ی  و بیم��اری ه��ای روا
 اعتم��ادی و کاه��ش س��رمایه اجتماع��ی روب��رو خواهن��د

 شد. 
تقویت هم ب��اوری و یکپارچگ��ی یا به عبارت دیگر س��رمایه 
اجتماعی به همراه یادگیری مهارت ه��ای زندگی و ارتباطی 
می توان��د توانمن��دی مدیریتی اف��راد را در ایج��اد تعادل و 
 کنترل شرایط و موقعیت های تنش آفرین خانوادگی افزایش

 دهد.

زیر یک سقف 

دریچه

 منظره سبز بسیار 
زیبای ماسوله
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